
Sene 3 - No: 770 Yası ltlerl telefon111 l1tanbul - 20203 - PERŞEMBE - 15 Eylô.l 1933 idare r,ıerf teletoau: ı.t .. bıal - 2020J Fiatl 5 kur11I 

'Diyorlar Ki: Hükômet Hepi-1
( Bugünün Meselelerinden ] 

miziAyniDerecedeDüşünür,, ilmi Istılahlar Kültür Li-
''T· t y 1 d 8. K sanlarından Alınmalıdır 

ıcare apan ar an ır ısmının -- ---
G d Ek k P ~ e· K k. Esasen Bugünkü Medeniyet Kulaktan 

ı ası me eynır, ır ısmının ı Ziyade Göze Hitap Eder 

De Bakla va Değildir!,, 

Piyasada Çalışanlar 

Hususi Fikirlerini 

İzah Ediyorlar 

lktısat Vekili, fabrika sahipleri 
namına Anknraya giden heyetin 
reisini kabul etü, taleplerini din~ 
ledi. Fakat henüz kararma ver· 
medi. 

Şüphesiz tetkikat yapacak, 
bu taleplerin içinde memleketin 
unıumt menfaatlerine uyanları 
ayıracak, uymayanları da bir ke
nara buakacaktır. 

F abrilCacı ların talepleri ne
lerdir? 

Hepimiz biliyoruz: Kendile
rine T e~vikı Sanayi Kanmıu ile letanbulun lktısadf faallyettnln merkezi olan dördUncU vakıf hanı 

verilen, fakat yeni bir kanun ile 
kısmen kaldırılan muafiyetlerin 

metin yapacağı .şey bittabi her çekinme de gayriihtiyari söy-
şeyden evvel memleketi diltllne· lenmiş bir kelimenin vaziyeti 

iadesi etrafında toplanmaktadır. rek muhtelif menfeatleri bitaraf (Dnamı 13 ilncil ıayfada) 
Fakat mesele sadece bun-

dan ibaret değildir. Fabrikacılar 
bir kül içinde bir cüzüdürler. 
Esas küllün menfaatini temin et
mektedir. 

Yine biliyaruz ki, bu esası 
teminde muhtelif sahalarda çalı
şanların fikri yekdiğerine uygun 
değildir, çaresiz hususi vaziyetle
rine göre değişmektedir. 

Bu vaziyet karşısında hükii· 

bir gözle temine çahşmakhr. 

Bu, nasıl yapılabilir? 

Dün tahsili, tecrübesi ve gör· 
güsü itibarile vaziyeti kavrayabi
leceklerini zannettiğimiz muhtelif 
iş adamlarına mUracaat ettik. 
Hemen hepsi de fikirlerini söy· 
lediler. Fakat isimlerinin yaz•l· 
masına razı olmadılar. Kendile
rinde bir çekinme vardır ve bu 

Manisa Bağcıları Vesika 
Ticaretinden Şikiyetçidir 
Müskirat lnhisarı;.n Ve 

Üzüm Satın Almasını 
Bankaların 
İstiyorlar 

Manlsada Ziraat Bankası binası 
Manisa, 14 (Hususi) - Garbi 1 yetin her yerinden murahhaslar 

Anadolunun başhca üzüm mınta- geldi. Manisa Meb'usu Turgut 
kası olan Manisanm, ihracat ı Bey de encümen azası olarak 
mev.siminin en hararetli bir dev· kongreye iştirak etti. Mıntakanm 
resinde sıkıntı geçirdiği haberleri bilfiil bağcı olan murahhasları, 
lzmirde üzlintü ile karşılandı. kongrede vaziyeti büyük bir sa-
Manisa bağcılarile yakından te· mimiyetle ortaya att1lar. Nefis 
mas etmek üzere buraya gelmeyi Uzilm mahsulünün mebzuliyeti 
lüzumlu buldum. önünde ahcı azlığı ve fiyat düş-

T esadilfen, Bağcılar kongresi künlüğü serdedilen endişelerin 
hı'ikat ediyordu. Kongreye Vili- ( Dnamı 14 üncü .ayfada ' 

Bugün 

Sayfa 

Üç Mahkum 
Hapishaneden 
Firar Etti 

Dörtyol, 14 (Hususi) - Şeh· 
rimizdeki bapisanede dün bir 
firar hadisesi olmuştur. T ahkika· 
tıma göre mahkumlardan Uç kişi 
her nasılsa bir kolayım bulup 
firar etmiştir. Fakat hadise der
hal haber alınarak firari 11erirler 
jandarmalar tarafından takip 
edilmiye başlanmıştır. Kısa bir 
müddet zarfında yakalanacakları 
anlaşılmaktadır. Halis 

Dün Gece 
Ay, Tam Hesap Edilen 

Vakitte Tutuldu 
Evvelce bildirdiğimiz gibi dUn 

gece ay tutuldu. Ay, Rasathane· 
nin yaptığı hesap üzerine tam 
vaktinde, yani, 21, 18 de tutulmuş, 
husuf tedricen büyümüş ve on 
birde, cüz'i bir kısmı müstesna, 
dünyanın gölgesi altmda kalmış 
ve bu vaziyet 24,45 e kadar de
vam etmiş, sonra ay gölgeden 
kurtulmuştur. ----
Başvekil Paşa 
Ankara, 14 - Ba,vekil ismet 

Paıa önümüzdeki pazartesi veya 
salı günü Anadolu ıeyahatino 
çıkacakhr. 

• 
Bn ~yıu :?G &trıd;ı tvplannc:ık olan Bilyük Dil Kurultayı uıiiııasebetfle 

alAkadarların fikir ve ıııtitalcalarına mürncaat ediyoruz. Bngiin de bu ı.iltun
larda ıııuallim ve muharrir ~urullalı At.a H<'yin fik rlni okuyacaksmıı.. 

1c 1 ' Nurullah Ata B. umumi lisan · 
meselesinden ziyade ilmi ıstılah .. 
Jardan bahsederek şunları söyledi: 

-
11 ilmi ıstılahların nasıl teşkil 

edilmesi ve nasıl yazılması lbım· 
geldiğini soruyorsunuz. Doğrusu 
iJmi ıstılahların nereden başlayıp 
nereda bittiğini tayin etmek hem 
de kolay bir İ§ değildir. 

Fizik kelimesini bir ilmi ustı
lah addedersek hıs kelimesi 
de niçin öyle addedilmesin? Ben
ce ilmt ıstılabtan ziyade mücerret 
mefhumlardan bahsetmek doğru 
olur. 

Mualllm va muharrir 
Nurllllah Ata Bey 

. Her millet mücerret mefhum· 
lara verdiği ismi halk dilinden 
ziyade menıup olduğu kUltü
rUn ana dillerinden alır. Biz 
vaktile " Yürek ,, yerine kalp 
derken zannedildiği gibi sa
dece bir tasallüf göstermit de
ğiliz. Müslliman medeniyetine 
mensup olduğumuz için kalbi, 
ya vücudumuzun bir uzvunu 
veyahut bütün hissiyat sil
silesini gösteren, yani her iki 
manada da ilmi bir ıstılah olan 

bu kelimeyi insiyakımııın değil, 
kafamızın dilinden almıfıZ:. Bu
gün de bu gibi mftcerret melı
humlara verilecek isimleri yine 
mensup olduğumuz kUltUrtin 

( Devamı 13 üncü sayfada ) 
' .. L&L ildi .. • tik I -
Gönen.de Soygunculuk 
Yapan iki Şerir Yakalandı 

Gönf!n (Hususi) - Pehlivan Ali isminde bir ıerirle fırmcı Hüsnü 
isminde diğer bir haydut jandarmalarımız tarafından ve diri olarak 
yak alanmışbr. 

Bu haydutlar geçenlerde Menteı köyiine gelerek, bir köylüden 
70 lira istemişlerdir. Köylü vaziyeti Jandarma Kumandanlığına 
ihbar etmiı, bunun üzerine jandarmalanmız haydutların takibine 
çıkınıılardır. Fakat haydutlar kaçarken jandarmalarımıza ateş etmek 
cliretinde bulunmuılardır. Netice de pehlivan Ali iki kUJ'fUD yaraai
le yere serilmif, diğer arkadaşı Hllıoü de cebinden çıkardığı men
dili sallayarak teslim işareti vermiştir. - A. C. 

Kazlıçeşmede Hüseyin Efendi isminde birisinin bir kadm kıs
kançhğı yilzünden dövülerek ve bıçaklanarak öldürüldükten sonra 
demiryolu üzerine bırakıldığmı yazmıştık. Bu müthiş cinayetin yaka
lanan maznunlarını burada görüyorsunuz. Bunlar, soldan: Japon 
Mehmet, Kadri, arabacı Şakir, Haliı isminde dört arkadaıbr. 
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Köylüye Yapılacak 
Yardım 

Kôylilniin ihtiyacını tatmin ve 
buğday fiatinin düşmemesini temin 
lı;in Ziraat Bankası köylUtlen buğ

fay satın alıyor. Bu hususta bal
ınınız diyor kit 
!bsaıı N(•şet Bey ( Cerrahpaşa 98 
- Türkiye dahil ve hariçte zira-

at memleketi olarak tanınmıştır. 
Nüfosumuzun çoğ'uou köyliller ve 
sif!çiJer foşkil eder. Buğday işini 
korumak memleketin hakiki efendiai 
olan çifçiyi himaye etmek demektir. 
lzmir gaz;!teleri çiftçinin borcu yü4 

ziioden arazisinin dönümünün (7) ve 
tütünün okkasının (8) kuruştan sa
tıldığım ya2lyorlar, 

* 
No~ct Boy s::ı.bık A ııka.ra moktupçuırn 

- Çiftçi bu memleketin direği· 
dir. Bazı vi.ay(:tltrde buğ Jay aahl
madığı için h5kümete müracaatlar 
Japılmıştır. Köylüyil mümkün oldu
tu kadar himaye etmek ve .zararım 

hafifletmek için baZl vaayetlerde 
yapılan buğday mubayaasının bura
lara da teşmili do(ru olur kanaatin
deyim. .. 

H ıralambos Ef. ( Kapalı~arşı Va
rakçılıan sok, ğı 1 G ) 

- Bizim topraklarımız dünyanın 
en iyi mnbsu ünü verir. Mnaleııef 
a nba ıij ve tasnif noksan! ğından 
dolayı hariç p iyasalarda rekabet 
edemiyoruz. Buğdaylarımız da böyle. 
Tasnif ve temızleme maldnelerim:z 
olmadığı iç'n buğdaylarımız kırkam
bar oluyor. On vagon ayni cinaten 
buğday hazırlıyamıyoruz. Bunun için 
de ihraç edemiyoruz. Hükumet 
memleketin muhtelif yerlerinde buğ
day tasnif makineleri yapbrmdı ve 
ihraç imkanları bulmalıdır. Buğday 
Yaziye~i ancak bu tekilde tutulabilir. 

• Nedim Bey (Aksaray I\azgani ma-
hallesi 33) 

- Benim böyle mühim iktısat 
işlerine pek aklım ermez amma_, 
bizde buğday vaziyetinin normal bir 
hale sokulabilmesi için herhalde 
ihraç edilmesi lazımdır. Hükumetin 
yüksek flatre buğday alması köylfi· 
nün ibtivacını bir dereceye kadar 
tatmin eder. Fakat lbu takdirde de 
tehirli pahalı ekmek yemiJe mecbur 
~tur. Bence daha ameli ve nıü•aair 
bir tedbir bulunmalıdır; 

Şehitleri 
Ziyaret 

Çanakkale şehitlerini ziyaret 
edecek olan heyet ve diğer zevat 
bu akşam Gülcemal vapurile ha· 
reket edeceklerdir. 

Maliye Müfettişliği 
Maliye Hiyeti Teftişiye nizam

namesinin (9) uncu maddesi şu 
tekilde tadil edilerek Vilayete 
tebliğ edilmiştir. Bu tadile göre. 
mlisabaka şaraiti Maliye Vekili
nin kararile tayin edilecek ve 
f~kat müsabakanın açıldığı sene· 
nın Kanunus3ni iptidasmdan• mu
teber olacaktır. 

Diploma Tevzii 
Bugün Harp Akademisinde 

diploma tevzii merasimi yapıla
caktır. Merasime saat 16 da baş· 
!anacaktır. 

lalliMlllm? .. mll@~mı:ı ............................................................. .. 

Mütecaviz Bir Esrarkeş 
Esrar Çeken Bir I(öfteci Genç Bir 

•• 
Kızın Uzerine Atıldı, Fakat ... 

Dün polis memurları sokak ortasında bir ka
dına taarruz eden garip bir adam yakalamışlardır. 
Tahkikatımıza göre, bir hayli gürliltü ve pabrdıya 
sebep olan bu hadise Eyüpte vuku bulmuştur. 
Hadisenin kahramana köfteci İbrahim Ethem is
minde birisidir. 

Bu sırada dükkAmn önünden geçmekte olan 
Sultana isminde bir kız İbrahim Etbemin ansızın 
taarruzuna maruz kalmıştır. lbrahim, yerinden fır. 
lıyarak Sultananın üzerine atılmış, kızcağızı bırpa· 

lamıya başlamıştır. 

Polisin verdiği malumata göre, köfteci lbrahim, 
dün saatlerce esrar çekiştirmiş ve adamakıllı sarhoş 
olmuştur. lbrabim bu vaziyette dükkanının önüne 
olurmuş, garip hareketlere başlamış~ır. 

Sultana bu taarruz karşısanda evvela niye uğra~ 
dığını şaşırmış, sonra feryat etmiye başlamıştır. Bu 
feryat ü~erine yetişen polisler, Sultanayı kurtarmış
lar ve lbrahimi de yakalamışlardır. 

Hapseôilecek 
Eir Şet<erci Hakkında 

Hapis Kararı Verildi 
Dün Adliye ihtisas Mahke

mesinde (6) kilo kaçak tütünle 
(39) clef ter sigara kağuh kaçırır~ 
ken .vakaJanan şekerci Necip 
Efendinin mevkufen muhakeme
sine devam edilmiştir. 

Neticede Necibin kaçakçı!ığı 
sabit oldu;:u için allı ay hapsine. 
tütün için 30 ve sigara kağıtları 
için 50 lira paı-a cezası verme
si e karar verilmiştir. Dün gece 
'1 iksimde 10 kilo tütün kaçırır
ken yakalanan Zekeriya oğlu 
Talısinin de mevkufen muhakeme 
edilmesine karar verilmiştir. 

Piyanko Bahtiyarları 
Son keşidenin büyük ikrami

yesi o lan 35 bin lira Gemlik 
avukatlarından Kamran ve müs· 
tantik Emin Beylerin müşterek 
aidıkları bilete isabet etmiştir. 
Bu bilet köprlide Eşref Beyin 
gişesinden satılmıştır. 

Üç Mahkum 
Af/ edilecek 

Müddeiumumilik umumi ha· 
pishanede bulunan mahkumlardan 
birisinin umumi felce uğraması, 
ikisinin verem olması yüziinden 
hususi af ile serbes bırakılmaları 
hakkında Vilayet idare Heyetine 
müracaat etmiştir. İdare Heyeti 
bu mahkumlar hakkında hususi 
af mazbatası yapmıştır. 

Garip Şey! 
Niçin Ve Nasıl Yandığı 
Anlaşılamıyan Bir Adam 

Samatyada Kadinne sokağında 
oturan Ahmet Sadık ismi~de 
biri evde kimse olmadığı bir 
sırada kol ve sol böğründen 
vanmıştır. Neden yandığı anlaşıl-
ıllamış ve hastaneye yahrılmıştır. 

LAgv edilen E ir Daire 
Ziraat Bankasının Neşriyat Şubesi 

Uga edilmiştir. 

-
Gazi Köprüsünün 
Şartnamesi 
Tetkik Ediliyor 

lstanbulun emektar Uokapanı 
köprüsü tekaüde sevkediJmek üze
redir. Fakat o bizi terketmek iste
se de biz onun çatlak kaburga
br.ndan daha üç dört sene isti
fade edeceğiz. Şimdi dubalarmın 
t amirine başlanm ştır. 

Gazi Köprüsünün henüz şart
namesi ilan edilmemiştir. Bugün 
edilse bile ancak üç senede ta• 
mamen hazırlanabileceği için Be· 
lediye lstcmbulun iki mühim sem
tini geçitsiz bırakmak istemiyor. 
Belediye Gazi köprüsü hakkındaki 
şartnameleri taır.amen hazırlatmış 
ve Daimi Encümene vermiştir. 

( 10 ) bin sayfadan fazla tu
tan bu şartnamelerin mali cihet
lerini Daimi Encümen tetkike 
devam etmektedir. Bir aya kadar 
bu tetkikat bitirilerek Belediye 
Riyasetine iade edilecektir. Be
lediye bu şartnameleri aldıktan 
sonra ge: ek yerli ve gerekse 
Avrupa gazetelerine ilanlar ve
rerek bu köprünün inşasına talip 
olacakların isimlerini toplıya
caktır. 

Belediye toplanan bu h;imler 
ve firmalar üzerinde tetkikat 
yaptıktan sonra münakasaya işti· 
rak edebileceklerin isimlerini nyıra· 

cak ve ilan edecektir.Sonra şartna
me bu müesseselere satılacak ve 
üç dört ayhk ikinci bir münakasa 
ilam yapılacaktır. Doğrudan doğ
ruya herkes bu münakasaya 
iştirak edemiyecektir. Bu ilanlar 
ve ihale meselesi ancak gelecek 
senenin ilL baharma kadar biti· 
rileb ileceği için gelecek seneden 
itibaren Gazi köprüsünün inşa· 
sua ba"?labacaktır. 

M. Troçki Gidiyor 
lt<i ay müdd ~tle tedavi içirı Çe

koslovakya kapl ıcala rına gidecek 
olan Sabık Rus Harb 'ye Komiseri 
M. Troçki yakında har~ket edecek 
ve müddetirı hitamında tekrar şehri
mize dönecektir. -----OUnya GUzeli 

Oünya Güzeli Keriman Hanım bu 
akşam Tnkıim bahçesinde: halka 
takdim edi'ecektir. 

Şikayet 
Ömer Faruk Ef. nin Şika

yeti Tetkik Ediliyor 
Dün Ömer Faruk Ef. isminde 

bir gencin mülkiye teftiş heye
tine müracaat ederek Trakyada 
bir seyahat yaparken bazı 
kanunsuz muamelelere maruz ka J 
dığı hakkında şikayette bulun
duğunu yazmıştık. 

Bu hususta malumatına mllra· 
caat ettiğimiz V <ili Muavini Ali 
Rıza Bey şunları söylemiştir: 

" - Her vatandaş Türkiye 
dahilinde yalnız nüfus tezkeresile 
serbestçe seyahat edebilir. Ömer 
Faruk Efendi de bu vatandaşlar
dan biridir. 

" Bize verdiği ifadede hiçbir 
suçu olmadan tevkif edildiğini 
söylemektedir. Bu hususta tah
kikat yapıyoruz. Fakat bu efen
dinin bilalüzum tevkif edildiğini 
zannetmiyorm:. Herhalde bir se
bep olacak ve bu sebep tahki· 
kat neticesinde meydana çıka· 
caktır . ., 

Suiistimal 
Yapılmış! 

Gümrük Müfettişleri yeni bir 
suiistimal hadisesinin tahkikat.na 
başlamışlardır. Yapılan bir ihba· 
ra göre, piyasamızda iş g·ören bir 
ticarethane hariçten gümrük vergi
sinden muafa olarak memlekete 
ithal ettiği mühim miktarda so
dayı kendisi kullanmamış Ye bq
kalarına yüksek bir kar temin 
etmek suretile satmıştır. Mllfet
tişf er bu hadiseyi ehemmiyetli 
surette tahkik ediyorlar. 

Bir Zorbalık 
Bir Balıkçı Kasımpaşada 
Haraç Alırken Tutuldu 

Piç Ali isminde bir balıkçı 
Sıraberberlerde oturan Hayim 
isminde diğer bir balıkçıdan 
haraç istemiş, vetmediği takdir· 
de öldüreceğini söylemiştir. Fa
kat tam bu sırada polisler gele
rek Aliyi yakalamışlardır. 

1 ' Günün Tarihi 1 

Adliye 
Bir 

Sarayında 
Kavga 

Maznun İle Davacı 
Biribirlerine Girdiler 
Dan Adliye koridorluında ıflrül· 

tülü, batta kanlı bir kavga olmuştur. 
HAdiee ıöyJedir: HaJiJ veya Hallo 
lımlnde birisi. Şeyh Ali !aminde bi• 
rlıinl d<Svmek ve yaral•mak cürmJle 
tevkif edilerek Ağır Cezaya nrilmf• 
dün muhakemeye devam olunmut• 
tur. Mahkeme dün Hallo hakkm da 
tabliye kararı vermiştir. 

Fakat Şeyh Ali bu ndyete fena 
halde kızmış, Hallonun tahllyeıııi için 
kefalet parası yatıran Abdullah ia• 
minde biriıinin üzerine yÜ1'ümü1t 
tlddetli bir yumruk indirmittir. Bun• 
dan sonra gürültü ve fer7at biribf· 
rine karışmış, ortalık allakbullak 
olınuıtur. fal<at yetişen jandarmalar 
hadiaeyi çıkaranlarla işe karışanları 
yakalamışh rdır. Şeyh Ali ile Abdul
lah kanlar içinde kalmışlardır. 

Jandarma Kumandan Muavini 
Jandarma Umum Kumandan Mu• 

avini Miralay Burhan Bey Ankaradan 
ıehrimize gelmiştir. 

Maarif Müfettişleri 
Şehrimizdeki Maarif müfettişleri 

dün Maarif Müsteşannın riyasetinde 
bir toplantı yapmışlardır. 

Faydah Yağmurlar 
Havalar aylnrdaııberi kurak gi

diyordu. Bu sebeple dün yağan yat
murun ziraate büyük faydası doku• 
nacaktır. 

Kavun Hikayesi 
Ankarada yeni lkbsat Vekili 

Cel4l Beye ihracat o ciai hakkında 

malumat veren Müdür Cemal Bey 
dün ıehrimize gelmiştir. Cemal Bey 
Franaaya gönderilen. fakat konten• 
jan dolayı sil@ geri çe vrileo kavun• 
lar hakkında. alakadar tacirin 
Franaada kontenjan olup olmadıfı 
hakkında Ofisten malUmat almamıı 
olduğ"unu, Ofisin bu gibi hususlar
da tacirleri tenvir ettiğini ıöylemiştir. 

Terkosun Havuzu 
Terkos Şirketinin Kliğıthanede 

yeni yaptırdığı süzme havuzunun 
kabulO için yakında bir heyet tara .. 
fından tetkikat icra edilecektir. 

Musiki San'atkArları 
l&tanbul Musiki San'atkarlar1 

Cemiyeti dün ıenelik kongresini yap• 
mı,, bir bale mektebi açılarak 
dan1Br ve dansöz yetiştirilmesine 
karar vt rilmiştir. 

Bir Tevkif! 
lsk!n idaresinde yolsuzluk yapıl· 

dlğı hakkındaki iddialar Mülkiye 
Mülettitliği tarafından ehemmiyetle 
tetkik eôilmektedir. Bazı kimselerin 
hiç hakları olmadığı halde ev aldık· 
ları tre bu yüzden bir kitinin tevkif 
edildiği haber verilmektedir. 

Maarif Vekili 
Şehrimizde 

Maarif Vekili Esat Bey dün ~eh· 

rimi.ze gelmiştir. Vekil Bey dil ku• 
rultayının içtımalarmda bulunacak, 
müteakıben lzmit ve civar fehirlerl 
teftit ederek Ankaraya dönecektir. 
Vekil Bey şehrimizde bulunduğu 
miiddet zarfında teftişat yapacaktır. 
Eaat B:.y, Darülfünunda tetkikat ya• 
pan M. Malşın raporunun Millet Mee
liıine takdim edileceğini aöylemiştir.' 

1 Son Postanın Res-::nli Hikô.ge si: Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 
1 

1 - Ah Hasan Bey.. Alem
de bir kuş olmalaydım: •• ıır, 

2 - Ormanlar içinde dola- ı 3 - Daldan dala konardım.. 1 4 : Hasan Bey - iyi amma, 
yine insanlardan farkın olmazdL. 

- ? 1 •.• 

, : Hasan Bey - Şimdi bir 
dalda duran insan kaldı mı a 
iki v6züm? 



15 Eylôl 

Hergün 

Çocuğuma 
Nasıl 
Lisan Ögrelegim ? 

*-
Geçen iki yazımızda çocuğu

muzu Fransız ve Amerikan mek· 
teplerine vermenin mahzurlarını 
anlatmıştım. Bu yazıları okuduk· 
tan sonra kariin sormasını tabii 
ıördüği m şu auali de kem l ! en
dime sormuştum: 

- O halde çocuğuma nasıl 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi• 

- Ayak ve röz •tasındaki 
münasebeti bilmfyenler elin vazifeaini 
idrak edemezler? 

2 - Hayat adamı olmak için ha• 
yat ile nefsiniz arasındaki münase
betleri bilmeniz lazımdır. 

Olgun Adam 

3 - Bulunduğunuı mealekte ya• 
rım yamalak kalmamıya, olgun bir 
meslekçi olmıya çalışınız. ecnebi lisan öğreteyim 1 

Çocuğa lisan öğretmek için :..:-==== =================== =========== ========= 
şimdiye kadar tutulan yol ikidir: 
Ya kiiçük yaşta çocuğa ecnebi 
bir mürebbiye almak, yahut ço
cuğu ecnebi bir mektebe vermek. 
Bu iki yol da hatalıdır. 

Küçük yaşta bir çocuğu ecne· 
bi bir mürebbiye eline vermek 
hataların eo büyiiğüdUr. Ecnebi 
mürebbiye ç.ocuğu evvela ailesin· 
den uzaklaşhrır, sonra da muhi· 
tinden soğutur. Çocuk daha küçük 
yaşta züppe yetişir. Ecnebi mü
rebbiye elinde yetişmiş eski paşa 
çocuklarmı bir göz önüne geti
riniz. Bunlardan niçin bazılarını.o 
tereddi ettiklerini araştırdığınız 
ıaman, ilk sebebi bu ecnebi mü· 
rebbiyelerde bulabilirsiniz. Çünkü 
çocukluk devrinde aldığımız inti· 
balar bütün hayatımız miiddetin· 
ce devam eder. Bütnn hayatımız 
ilk çağlarımızda aldığımız telkin
lerin tesirinden kurtulamaz. 
Onun için, paranız olsun olmasın, 
çocuğunuzu bir ecnebi mürebbi
yeye teslim etmeyiniz. 

ı Zaten küçük yaşta çocuğun 

lisan öğrendiğini zannetmek ha
tadır. Mektep yaşına kadar ço
cuğun kullandığı kelime miktarı 
beş yüzü geçmez. Bir çocuğun 
yedi yaıına kadar öğrenebileceği 
kelime miktarı bundan ibarettir. 
Bülbül gibi konuştuğunu zannet
tiğiniz çocuğun lehçesi bu kadar 
mahduttur. Yedi sene bir mürebbi
ye elinde 500 kelime öğrenen bir 
çocuk, on dört yaşından sonra 
altı ayda bu kelimeleri öğrenebi· 
lir. Demek ki yedi senelik me· 
aai, ancak altı ayltk bir müddet 
ıçme sıkıştırılabilecek kadar 
mahduttur. İlerde kısa bir za
manda öğrenilebilecek bir şey 
için senelerce çocuğun kafasım 
yor~ak doğru mudur. 

ilk tahsil çağında bulunan 
çocuk için de ayni mütalea va· 
rittir. İlk tahsil devresinde bulu· 
nan çocuğun lehçesinde 2000 -
3000 kelime vardır. Ana lisa
nında bu kadar kelime bilen bir 
çocuğun yabancı bir lisandan 
öğrenebileceği kelimeler bini 
g eçemez. Halbuki lise tahsiJinden 
sonra bu kadar kelimeyi az 
zamanda öğrenmek miimkündür. 

Onun için, kendi tecrübeme 
istinat ederek söylüyorum, çocu• 
ğunuza Jisan öğretmek için takip 
edeceğiniz en makul, eı~ kestirme 
yol şudur: 

Liseyi bitirinciye kadar ço· 
cuğun ecnebi lisanı öğrenmesi 

ilıerinde çok ısrar etmeyiniz. 
Mektepte öğrenebildiği kadar 
öğrendiği ile iktifa etsin. 

Liseyi bitirdikten sonra çocuğu 
bir sene için bir ecnebi mektebe 

veriniz. Ecnebi mekteplerin ihzari 
,ınıfları vardır. Bu sınıflarda bir sene 

leyli bir hayat, çocuğa lisanın 
anahtarını vermiye kafi ielir. 
Sonra çocuk buradan aldığı anah
tarla kendi kendine ilerliyebilir. 

SON TELGRAF HABERLERi. 
• 
Iktısadi Kararlar 

- - • 
Vesika Ticareti Ve ihracat Komis-
yonları Etı·afında Tetkikat Yapılıyor 

Ankara, 15 (Hususi) - İktısat Vekili Mahmut ı 
Celal Bey iktısacli vaziyet etrafındaki tetkikatına 

ehemmiyetle devam etmt.ktedir. Önümüzdeki pa· 

zar günü toplanacak olan vekiller heyetinde 
yeni iktısadi kararlar verileceği anlaşılmaktadır. 

Vesika ticareti ve ihracatı tesbit komisyonları· 
nın vaziyetleri ehemmiyetle tetkik edilmektedir. 
Bu iki usulün fayda ve zararları tesbit olunmaktadır. 
Alman haberlere göre gerek vesika usulünün,gerekse 

ihracat komisyonlarının memleket iktısadiyah için 
zararlı neticeler tevlit ettiği neticesine varılmıştır. 

Ankara, t 5 ( Hususi ) - Vekiller Heyeti dUn 
tekrar toplan~rak muhtelif faaliyet şubelerine ait 
işleri intaç etmiştir. 

dün lktısat Vekili tarafından kabul edilmiştir. 
Heyet reisi Nazmi Nuri Bey fabrikacıların temen· 
nilerini Uç kısma ayırmış, bunlardan bir kısmının 
kanun, bir kısmının karar işi olduğunu, son kıs· 
mm da doğrudan doğruya İktısat Vekaletine ait 
bulunduğunu söylemiş ve Teşvikı Sanayi Kanununun 
neşri tarihi olan 927 senesindenberi geçen seneler 
zarfında bir mevcudiyet halini alan memleket sa
nayiinin istikbale endişesiz yürutülmesini temenni 
etmiştir. Vekil Bey bu temennilerin nazarı dikkate 
alınacağım ve gelecek hafta kararlar verileceğini 
söyl~ıniştir. 

Öğrenildiğine göre makine yedek ve tecdit 

Ankara, 15 ( Hususi ) - Fabrikacılar heyeti 

parçaları serbest ithal edilecek, iptidai maddeler
den milstacel o)anlarm ithaline derhal mUsaade 
verilecek, diğer tahditat ise zamanla kaldırılacaktır. 

Komünistlik 
Yugoslavya Konıünistleri 

lVIahkfım Oldular 
Belgrat, 14 ( A.A. ) - Bel

grat devlet mahkemesi komUnist· 
ler davasını bitirmiş ve maznun
ları bir seneden üç seneye 
kadar hapse mahkum etmiştir. 

istatistik tlilldlir Vekili 
Ankara, 14 (A.A.) İtalya nü· 

fua tetkikatı komitesi muhabir 
azalığına intihap olunan istatistik 
Umum Müdiir Veltili Celal Beyin 
bu azalığı kabul ~mesine hüku
metçe müsaade edilmiş~ ir. 

Çiftçilerin 
Borçları 

Ankara, 15 ( Hususi ) Hü-
kumet Ziı·aat Bankasının bugün
künden daha fazla ve tam mana
sile çiftçinin işine yarar bir hale 
getirilmesine karar vermiştir. 

Ayrıca çiftçilerin borçları ve 
umumi vaziyetleri tetkik edilerek 
lazım gelen karar ittihaz oluna
caktır. 

lngiliz Veliahtı 
Paris, 14 (A.A.) - İngiliz 

Veliahtı Prens dö Gal saat 16 
da tayyare ile Londraya hareket 
etmiştir. 

Bir Tren Fac ası Bir Tayyare Kazası 
Oran, 15 ( A. A. ) - Asker Roma, 14 (A. A.) - Venedik 

taşlyan bir tren devrilerek elli· tayyare karargahrna mensup bir 
den fazla asker ölmüş ve 80 askeri tayyare düşmüş, içindeki 
kadarı yaralanmıştır. iki kişi telef o n u jtur. 

-------------------- --

Sabık Kayser 
Menfasından Kaçtığı 
Haberi Doğru Değildir 

Berlin, 15 ( A.A) - Sabık 
Alman imparatorunun Felemenk~ 
ten ecnebi bir memlekete kaçtığı 
hakkında deveran eden haberler 
yalandır. 

Sabık lmperator Zantvurt 
kasabasında polisin nezareti al
tındadır. 

Demiryolu inşaatı 
Ankara, 14 (A.A.) - Ulukış· 

ladan Boğazköprü hattının 173 
kilometrelik ray ferşiyab ile mu• 
ayene inşaatı münakasaya vaz' e· 
dilmiştir. Münakasa 22 ey)QJde 
yapılacacaktır. 

Çankırı, 14 (A.A.) - Ereğli· 
Irmak hattının Çerkeş kısmanda 
demir ferşiyatına başlanılmıştır. 

Korkunç Bir Taş Yağmuru! 
-------- ------

Aklın dan Hasta Olan Bir Hamal Treni 
Ve Yolcuları Taşlarken Y akale1:ndı 

Dün Kazlıçeşmede garip bir akıl hastası yak(l
lannuştır. Dursun isminde bir hamal, dün öğle üzeri, 
Kazlıçeşmede tren yoluna çıkmış, yoldan gelıp 
geçenlere ve trenlere taş yağdırmıya başlamıştır. 
Herkes telaşa düşerek kaçışmıya başlamış, taş-

lardan biri bu sırada geçen bir trenin camını 
kırmış ve bir yolcunun başını yarmıştır. 

Bunun üzerine tren derhal durdurulmuı ve ak
lından hasta olduğu anlaşılan hamal Dursun ya· 
kalanmıştır. 

Bu suretle çocuk bir sene c::r== = ==.:======================:"!'::===============-
zarfında o vakte kadar lisan r----------------------------------------------
hususundaki noksanlarım tamam- ı·s TER /NAN J~S TER /•NA NMA .1 
lamış olur. Fakat yorulmadan, ka- , 
fasını, seciyesini, terbiye ve tah
silini bozmadan tamamlamış olur. 

Düyunu Muvahhade 
DUn Borsada dü} unu mu vah .. 

ha de 54,30, Anadolu 33,30, 
Anadolu obligasyonu 33,70 ten 

ıTürkiyede şeker istlhlakAh diğer memleketlere ! şekerin miktarı 7 bin vagondur. 
nisbetle çok azdar. Avustralyada bir senede bir nüfusun sarfettlti şeker 

Ç~koslovakyanın nüfusu 14 milyondur. Senede ! miktarı 64 kilodur. 
aarfettiği şeker miktarı 36 bin vagondur. ı1 Türkiyede bir nüfuıU!l sarfettiği teker miktarı 

Tilrklyenin nüfusu 14 milyondur. Senede aarfettiği 4 buçuk kilodur. 

iSTER iNAN, • iSTER INAN .. ~A! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Bir Apartıman, Bir Tabut 

Ve Bir De Zeka l'vleselesi .. 

•--------- A. E. -
Para kazanmak için ne yapma .. 

lı, hangi kapıyı çalmalı, hangi eli 
öpmeli, hangi üstadın önünde 
diz çökmeli? 

Bunu tayin etmek zan• 
nedildiği kadar kolay olma
makla beraber, yapılamıyacak 
kadar güç te delildir. Ve müto-
şebbis bir zatın bayat milcade
lesinde gösterdiği kabiliyete ba
karsanız mesele biraz gözUmüzün 
görmesinde ve kafamızın da 
gördUğtimüz şey üzerinde ljl&
mesindedir. 

lf. 
Bir zat muhteşem bir aparb

man yaptırmış! 
Bu apartıman İstanbulun en 

iyi bir yerindedir. GDneş alır, 
bava alır, caddeyi görür, denizi 
görür, sıcak suyu vardır, soğuk 
suyu vardır, kaloriferi vardır. 
muhakkak beher dairesi ayda 
yüz elli liraya kiralanacaktır. Ve 
sahibi de parasmı emniyet altına 
aldağmı dfişünerek memnun Vll 

mllsterihtir. 

* Fakat kapısmm üzerine: 
- Kiralık daireler, levhasının 

asılacağı sırada apartımana bü· 
tün servetini döken zat görllr ki 
önünde ve arkasına ancak birer 
katlı ev yapılacak kadar kliçnk 
iki arsanın etrafında tahta perde 
gerilmiş, öniloe taş ve topralı 
yığılmışbr. Merak ederek sorar: 

- Buraya ne yapılacak? 
- Yedi katlı bir apartımanf 
- Ya ötekine? 
- Ona da öy)e f 
Adamcağıım telAşmı tasavvur 

edebilirsiniz. Haksız da değildir. 
Zira bu kUçUcük arsalara birer 
apartıman yapıhnca kendisinin 
binlerce lira sarfederek yllkselt• 
tiği binanın 6nü de kapanacaktır, 
arkası dal 

- Aman buna lı?ir çare 1 
Hikayenin alt tarafını tahmin 

etmişsinizdir. Arsaları beşer yüa 
liraya satın alan adam ikişer 
bin liraya satmış, ilç bin lira 
kazanmı~tır. 

* Ben bu hikAyeyi dinlerken 
bir diğerini hatırladım: 

Maruf hastanelerden biri ted· 
ricen boşanmıya başlamış, sahibi 
bu gayritabii boşalışın sebebini 

araştırmış ve anlamış ki hastanenin 
tam karşısında bir tabut ticaretha
nesi açılmış ve sokağa da irili ufaklı 
cins cins tabut sıralanmıştır. 
Hastaneye gelen, hasta bu man• 
zara ile karşılaşınca ürkmekte, 
otomobilinin şoförllne: 

- Aman durmal demektedir. 
Neticeyi tasavvur edebilirsiniz: 

on beı liraya bir dtikkan tutan, 
elli liraya da on tane tabut satın 
alan adam, bu mazisi olmıyan 
ticarethaneyi iki bin liraya has
haneye devretmiş. J 945 lira 
kazanmıştır. 

Sözün Kısası:\tanbulun Ame
rikaya benzemiye başladığını 
söylerlerse linamnız: Apartımanı· 
mız da vardır, sivri zekalı olan-
larım1z dal 

Beşiktaş Biçki Yurdunda 
Beşiktaş Türk Hanımları biç• 

ki ve dikiş yurdunun mezunlan 
tarafından vücuda getirilen di· 
kiş ve elişleri sergi halinde 
umuma teşhir edilmektedir. Ser .. 
gi bugün açılacaktır. 

Bir Kaçakçı Tutuldu 
BilAl oğlu Hasan isminde bi

ri lskenderiyeden gelen Ankara 
vapurundan kaçak ipekli çıka· 
rırken yakalanmış ve tevkif 
edilmiştir. 

Belediye Biitçesi Geliyor 
Vekiller Heyetinin tasdikin• 

den ı Jnra ali tasdike arzedilen 
Belediyenin (. 932 ) bütçesinin iki 
güne kadar Istanbula gönderile
ceği bakkmda dUn Ankaradan 
Belediyeye malfımat gelmiştir. 



!Memleket Afanzaraları) 
Tekirdağında 
Gençlik 
Hareketleri 

Tekirdağ (Hususi) - 9 Eylfıl 
cuma günü şehrimiz bUyük vo 
heyecanlı bir spor gUnü ya9adı. 
Valimiz F ahrettin beyin müzake• 
reti ve büyük bir halk kütlesinin 
i.ıtirakile muhtelif müsabakalar 
oldu. Marmaranm köpllklU mor 
dalgaları sahilleri hırpaladığı hal
de müsab,.kalar yine tehir edil
miyerek gençlerin azimleri saye
ıinde muvaffakıyetle neticelendi. 
Tekirdağmda memleket gençliği· 

nin iştirakile bir ay evvel teşek· 
krıl eden ( Halk Spor Birıiği ) 
bu müsabakaları tertip etmekle 
bir kere daha varlığım ispat 
etti. Bütün halkımızın iştirakile 
yapılan bu müsabakalar Uç esas 
üzerine icra edilmiştir: 

1 - 100 ve 200 metre yUz .. 
me sür'at yarışı ve ayrıca (1000) 
metre mukavemet yarışı .. 2 - 100 
ve 200 metre botlarla sür' at ve 
1000 metre bot mukavemet ya· 
raşı.. 3 - Yağlı direk müsaba
kası ... 

Sabahtanberi Halkspor kHibü 
'hinasını dolduran halk kütleıl 
aabmıızlıkla mlisabakalarm başla
masını bekliyordu. Saat bir de 
müsabakalara yUzme yarışlarile 

başlandı. KöpiiklU dalgalara gö· 
IDs gererek yUzen R ençleri halk 
heyecanla seyrediyor ve birinci 
geleni görmek için öteye beriye 
hücum ediyordu. 

Yüzme mukavemet yarışları 
da bUyUk bir alAka ile sevre
dildi. Yllzme yarışlarında Ihsan 
Ef. birinci geldi. Bilihare icra 
edilen bot yarışlarını seyreden 
halk Adeta ant bir heyecanla 
ıarsılıyordu.. Hırçın dalgalar üs· 
tllnde ceylin gibi kayan botlar 
hakikaten heyecanlı bir manzara· 
arzediyordu.. Son olarak yapılan 
yağlı direk müsabakası çok eğ· 
lenceli oldu. 

Bot müsabakalarında Mehmet 
Bey birinci geldi. 

Bu güzel güne liva kumanda· 
oı Emin ve Doktor İsmail Hak· 
kı Beylerin nutuklarile nihayet 
verildi. Gençlerimize daimi mu
muvaffakıyetler dilerken vali Fah
reLtin Beyin de gençlere daha 
fazla yardımlarda bulunacaklarını 
kuvvetle ümit ederiz. 

Gültekin Celal -----
~eşan 
r:>anayırı 

Keşan ( Hususi ) - Kasaba
·nı zda her sene eylfilün onundan 
an beşine kadar devam eden 
bir panayır kurulur. Civar köy 
ve kasabalardan hayvan sabcıları 
ve alıcıları panaymmıza gelirler. 
Bu suretle hayli faaliyet görülür. 
l3izim panayır, diğer kasabalarda 
rnrulan panayırlara nisbetle daha 
ıi!zel olur. Bu s6ne de on ey
ülde açılan panaymmız ç~k gU· 
tel olmuştur. 

Kazamız dahilindeki bütun 
ıeöyler balkı panayıra akın et-
111iştir. Muhtelif eğlenceler ara
mda hayvan ve zahire satışı 
apılmışbr. Fakat bu sene sığır 
iatleri, diğer senelere nispetle 
daha ucuzdur. 

Panayır münasebetile büyük 
:>ehlivan güreşleri başlamıştır. 
:traftan bazı meşhur p~hlivanlar 
·elbedilmiştir. Halk bilhassa peh-
ivan güreşlerine büyük bir 

MEMLEKET 

Düzce ( Husu
si) - Bu hafta
nın ilk günU ka
kasabamız gü
zel ve hayırlı 

bir gün yaşadı. 

Bir Düğün 

• 
HABERLERi 

Şehit, fakir, ço· 
cukJarile yetimler 

için bir aünn~t 

dUğilnU tertip 
edildi ve birçok 
yavruların yüz
leri güldü. Bu 

hayırla iş her 
fırsatta yar· 
dımJarmı esır

gemiyen fabri
katör Duhani za .. 

bir sünnet alayı 
tertip edildi ve 
kaaabanın her 
tarafı gezildi. Hll· 

kiımet konağının 
önüne geliodiji 
zaman " yaşasın 
Gazi babamız ,. 

de Fettah Bey 
tarafından ter
tip edilmişti. Sa· 
bahın saat seki· 

sadalrı yükseldi 
ve sonra tekrar 
Fettah 8. kona
ğına gelindi. MU.· 
teakıben meşhur 
sUnnetçi Hasan 

Tahsin B. tara· 
fından 350 yavru• 

zinde anne veya nun sUnnet ame• 
babaları tara- liyeleri icra edi-

fından getirilen lerek hepıi Fet• 
çocuklara yer- tah B. tarafından 
li malından dik- yaptırılan pavyon· 
tirilen entariler SUnnet alayı DUzce çarfısmdan geçerken larına yerleştiler. 

ve takkeler giydirildi ve Fettah Yemekten ıonra Be,iktaşı ima• Sünnet bittikten sonra hokka• 
Beyin konağına alındılar. Kay- mı Hafız Kuddusi Ef. tarafından baz tarafından eğlenceli oyun· 
makamımız başta olduğu halde mübarek tebitlerimizin ruhuna lar ve bUnerler gösterilerek çok 
bütün memurlar, kasaba eşrafı, ithaf edilmek Uzere bir mevlüt gllzel saatler geçirildi~ Eğlenceler 
tacirler ve halk, konakta top· okundu. Ml\teakıben ıllnnetlerl blitUn kasaba halkının iştirakile 
landılar. icra edilecek olan 350 çocuk gece de devam etti. - Ferhan 

Menemende 9 Eylôl 

Menemen (Hususi) Kasabamızın düşmandan ebediyen kurtu· 
nışunun onunru yıldönUmü olan 9 eylfil bayramımız hararetle ve 
bütün balkın taşan heyecanile tes'it edildi. Gönderdiğim resim, bu 
mtinasebetlo yapılan merasimden küçük bir intibadır. 

Susığırlıkta 
Her Şey Ucuz, Fakat 

Et Pahalıdır 
Susığırlık, (Husuıt) - Kasa

bamızda hayat çok ucuzdur. 
Patlıcanın 15, 20 taneai beş ku· 
ruf, üzümlin, incirin, ıeftalinin 
ve elmanin okkası da beş kuruş· 
tur. Yumurta elli veya altmıt 
paradan aşağı inmiyor. Suıığırlı· 
ğın lstanbula külliyetli miktarda 
yumurta ihraç etmesidir. Bu se· 
neki piliçler 10, 12,5 kuruşa ka· 
dar satılıyor. Pahalı olan ve 
halkın da bihakkin şik4y4'4 
tini davet eden birşey varsa 
o da et fiatleridir. iki buçuk, üç 
liraya koyun satılırken 30 kuruş 
olması )Azım gelen et hAlA elli 
kuruştur. Kasaplar fiat.leri hiç to 
indirmi orlar. 

Malatya da 
Aıayişi ihlal Eden Ho· 

vardalar Yakalandı 
Malatya, (Hususi) - VilAye-

timize iki saatlik mesafede Sa-
man köyllnde oturan Vahap, 
Şahna hanlı k6ylinde oturan 
diğer Vahap Ye kardeşi lbrahfm 
ile Abdullah, Tecde köyiinden 
Mustafa ve diler Mustafa birlik 
olarak Ayşe isminde bir kadını 
yanlarına almışlar ve bağlık, 
bahçelik yerlerde oynatarak ıilAh 
atmıya koyulmuşlardır. 

Bir jandarma müfrezesi asa
ylıi ihlil ve köylünün istirahatini 
aelbeden bu ho'Vardaları yakala
mak istemiı, fakat hovardalar 
jandarmaya karıı gelmek cUr' e-
tlnd~ bulunmuşlardır. 

Bunua llzerine jandarmalar 

Tren Yolunda 
Bir Kadın 

1

Çiğnendi 
Isparta ( Hususi ) - Dlln 1!1&• 

bahleyin Eğirdirden lzmire hare• 
ket eden katar Keçiborluda bir 
kadını çiğnemiştir. 

Tahkikata nazaran vak'a ıu 
ıuretle olmuştur: Keçiborlulu fa
kir bir kadm sabahleyin davarını 
otlatmak Uzere kıra çıkmış, da• 
varı nasılsa şimendifer hattının 
üzerinde otlarken ilerden tr~ 
nin geldiğini görmllf ve davarmı 
raym tiz-erinden kovalamak Uzere 
hattın üzerine doğru yürümüş ve 
hattın üzerine çıkmıştır. 

Fakat o sırada yetişen tren 
kadım altma almış ve 15 metre 
kadar ıilrUklemiştir. Orada bu• 
lunan alta metre yüksekliğindeki 
köprttye gelince kadın tepeaıatı 
düımUt ve atır surette yaralan· 
mıotır. Orada tedavi imkanı ol· 
madıtından bura hastanesine 
nakledilmiıtir. Hayatı tehlikede
dir. Müddeiumumilik tahkikat 
yapmaktadır. - Lu.tfi 

lzmir Uzum Piyasası 
lımir, ( Hususi ) - ihracat 

tllccarları, bugünlerde llzilm pi• 
yasa1ınm yUk1elmesine intizar 
etmektedirler. lngiltere hlikümeti 
piyasamızdan vlsi mikyasta UzUm 
1atın almıya karar vermiştir. 

takiplerini ıiddetlendirmişler ve 
Musrafalardan birisile Ayşe, elle· 
rindeki tüfeklerle yakalanmışlar
dır. Kaçanlardan Vahahm evinde 
iki rakı kazanı ve beş yUz kilo 
kaçak rakı bulunmuş, müsadere 
edilmiştir. 

• 

Nurullah Ata 

lstanbul Halk Evinin çıkara• 
cağı mencmu~yı her ıeye raj• 
men ümidimizin sönmediğini 
gösteren bir sabırsızhkla bekli
yoruz. Bizde, şimdiye l<adar 
gördUklerimi:ıin en iyileri de 
dahil olmak, hakiki bir mee• 
mua henUz çıkmamıştır. Bir 
mecmua, gazetelerde neşro• 

lunamıyacak uzun yazdar neı· 
reder, halbuki bizim mecmuala• 
nmız gazetelerimiz gibi fıkra• 

larla doludur; bir roman tefrika 
etmiye kalktığı zaman yevmi 
gazetelerin de tefrika ede bile• 
ceği cinsten eserler alır ve her 
nüshasında verdiği parça, gazete• 
lerln hergün verdiğinden peh 
fazla değildir. 

Mecmuanın bir "mUdir fikri,. 
olur; bir Hreyamn makesidir. 
Bizde çıkan mecmualarm çoğun• 
da, biribiri ile ruhça hiçbir 
münasebeti olmayan yazılar çıkar. 
MeıelA "Hayat,, mecmua11, Şekfp 
Beyin " Terakki fikrinin meöt6' 
leri ,, makaleleri yanında Paris'in 
ıon kadın şapkası örneklerini 
neşrederdi. Doğrusu gUnclelik 
gazetelerin bile, ruh ahenq ine 
karşı bu kadar liübalilik gö;ler· 
mesi caiz olamaz. 

Birde bizde " revue,, ile "ma• 
gazinet, arasında hiç bir fark 
gözetilmiyor. "Muhit ,, magazini 
bile kendisine mecmua diyor. 
Yeni çıkacak bir mecmua, ismine 
ve gayesine sadık kalmak isti• 
yorsa, bilhassa" magazine,, olmak• 
tan çekinmelidir. 

"Magazine,, ler, bizde "Mu• 
hit,, in olduğu gibi, bir aile 
efradının hepsini alAkadar etmek, 
hepsinin boş vakitlerini d oldur
mak lizere neşrolunur. "Maf!;\Zİ• 

ne,, bir fikir istirahati aletidir. 
Mecmua bilAkis kafaları işlet• 
mek için çıkar. O, bir slls değil• 
dir, bir eğlence değildir. Karile• 
rıne mektep hocalığı elme.ı, 

"malumat,, vermez; yeni fikirler 
verir. 

"Muhit,, magazini aayıfalarını 
80 den 48 e, fiatini de 50 kuruı• 
tan yirmiye indirmiş. Karilerin• 
den rağbet gördüğü takdirde 
daha ucuzlıyacağını ve ayda iki 
defa çıkacağını vadediyor. Mu·· 

vaffak olmasını temenni etmek ister• 
dik; fakat o da niçin, bat muharrı. 
ri Ahmet Cevat Beyden beklemef• 
haklı olduğumuz ciddiyeti göster• 
miyor? O rengArenk manasız re• 

simleri, en ağır başlı yazılar arasına, 
gUzel kız tasvirleri karıştırması ne 
oluyor? Yoksa Ahmet Cevat Bey• 
de, biri dil ilminin en ağır me

seleleri ile uğraşan, öbürü 
karilerini baıit aentimental bi
kAyelerle avutmak istiyen iki ıah• 
ıiyet mi var ? Onda böyle bir 
"dualite,. olmasına bir diyeceğimiz 

yok; fakat " Muhit ,, e ikincisi 
kadar birinci ıahsiyeti de karışsa 
ne olur ? Fakat belki o birinci 
ıahsiyet de, ikincisinin yaptıkla• 
rmı hoş görmekle kalmayıp tak• 
dir ve teşvik ediyordur. Öyle ise 
o magazının, yazılarının başına 

"muharririn bu nefis makalesini 
karilerimize tavsiye ederiz " gibi 
bakkal üsliibtı ile yazılmış ilAn• 
lar koymaktarı vazgeçeceği ümi
dine veda edelim. 
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ibaretti~· 
Sovyet Rusyanm en büyük elek• 

trik istihsal mer ke:ı:i, Dinayeper nehri 
üzerindeki Dlnyeperstroydur. Değil 
Rusyanın, bütlln dünyanın muazzam 
bir istihsal abidesi olan bu muhte· 
fem eserin vücuda getirilmesinde 
Amerikalı mühendislerin büyük hlz
ıneli görtilmüştür. Bilhassa Amerlkalı
nıühendis Cooperin fevkalade faali• 
yeti kayd edi:miş ve bundan dolayı ken 
rdi~ine Lenin nitam verilmittir. Lenin 
nişan ı, Rusyanın en büyük takdir 
remzidir ve hadise, bllhaua Ameri
kan matbuatında şayanı dikkat bir 
tneın nuniyetlo karşılanmıştır. Demek 
oluyor ki, ş imdiye kadar Sovyet 
Rusy.1yı tasdik etmemekte ısrar gfü
teren Amerika, Ruıyaya yaklaşmak 

yolun da bazı hareketlerde bulunu
yor. Bunun iki ıebebi vardır: 

J - Sovyet Ruıyanl n ıon za-
manda Amerikan aj'ır sanayi ve ma• 
kineleri için iyi bir mahreç hlline 
gelmesi; 

2 - Japon emperyalizmi l>nünde 
Uzak Şarkta ve Çinde büyuk men· 
fai\ ti eri olan bu iki devletin biribi· 
rine yaklaşmak ve ıırt vermek lü
ıumunu hissetmeleri. 

Buna mukabil Japonya, bu iki 
hüyük devleti kuıkulandırmakla 
lır:almıyor, Cemiyeti Akvama meydan 
okumak ve küçük düşilrmekle bütün 
dünyayı kendine düıman yapıyor. 

Halbuki bizzat kendiıi bu cemiyetin 
•zaaındandır. 

Onun içindir ki maruf Japon mu· 
harriri M. ftimarünün bu münaaebetle 
yudıtı afatıkl aatırlar, daha de· 
rin bir mahiyet alıyor; "Eter Japon· 
J• eaki tuttutu yolu takip etmekte 
d•vam ed~cek olursa, dotru Alman· 
yanm vardıtı akıbette karar kılaca· 
tından emin olabiHr.11 • Siir oyy& 

iman ya a Diktatörlük. 
Bir Hitlerci Gazete, Başvekil Fon 
Papeni Diktatörlükle itham Ediyor 

Berlin 14 - Rayhiştağ1n fes· 
bi hususunda, Nazilerden olan 
meclis Reisi Göringin ve Rayihş· 
tağın muhalefeti neticede bir 
tesir yapmıyacaktll'. Yani meclisin 
feshi muhakkaktır. Eğer meclis 
reisi ilk celsede Nazislerin tek· 
lifinden sonra meclisi tatil 
etmeseydi ve hemen reye 
müracaat etse idi , netice 
bambaşka olacaktı. Hükumet 
fesih kararnamesini bulmıya 

vakit bulamayacak ve Meclis 
kabineye ademi itimat reyi be· 
yan ediJebiJecekti. 

Oörlngln Protestosu .Birkaç ~ün e~~:a. « Roma üzerine Y:iirüyi~' .> ün onuncu eenel devriyesi 
BerHn 14 - Nazi Meclis Re- ~~~~se~etıle buttln ltalyada Faşist ıd:u~eının bu on sene içinde yaptığı 

ısı Göring, Hindenburga bir buy.u~ Iflerden bahsedilocektfr. M. Mosulıninin içtimai sahada gösterdiği 
mektup göndermlttir. ~abılıyet yalnız ltalyada değil, hemen her memlekette takdir .,diJmektedir. 

Meclis Reisi bu mektubunda l9siz amelo~ere ~ş bulmak i~in M. llosulini Cenubi ltalyada. vtı.si mikyasta. 
hükumetin hareketinin kanunu ziraat ve ırva, ıska i~lori yaptırmaktadır. Resmiırıizde ?ı!. Musoliainin bir 

esasiye muhalif olduğunu söyle- ~:~:~~n~~:01~i~~ köylülere nutuk irat ettiği ve amelelerin ıelAmını aldığt 

::~;~~:D:·:~: i:::id:
0
t::::p::: -Gorgul~f idam Edildi 

hukuki mevzuata göre bu hare-
kete Alman hlikfımetinin hakh İ 
olduğunu bildirmiştir. Katil, Sogv u kkanlı di. Mefkurem 

Dli•r Devletler Acaba Almanyayı 

Fikrinden Vazgeçlrecekler MI? Ugv runda o .. ıu··yorum ! Dedi 
Cenevre, 14 - T esli hat hu-

susundaki talebi kabul edilm~ -
diği için Almanyanın, Tahdidi Paris, 14 - Müteveffa Reisi· 1 ediyorum, Rusya vatanım!" ıözle-
T eılibat Konferansının alelAde cllmhur Dumerin katili Gorgu· rinl söyliyerek cesaretle ölmUıtilr. 
teknik işleri de dahil olmak lofun başı dün sabah giyotinle ke- Gorgulof idamından evvel 
üzere bundan sonra konferantan sildi. İdam mahkömu, hakimlerle şunlı.rı söylemiştir: 
bUtUn bütün çekilmesi kat'ı gİ· kendisini müdafaa eden avukat· - Ben ne mutlakıyet taraf-
bidir. 22 eylfılde Terki Teslihat ları tarafından uyandırılmıştır. tarıyım ne de komünistim. Kı· Sf reza Konferansına davetli bulunan Gorgulof bu esnada hiçbir be· zıllar ta.rafından cebir ve kahra 
Almanya bu husustaki cevabını yecan eseri göstermemiş ve mahkum edilen biltün Ruslar 

V ı *. J resmen bildirecektir. Birçok bir rahip tarafından okunan gibi yalnız mefkurem uğrunda 
f'\.OnJ eransznaa devletler, Almanya bulunmadığı duayı dinledikten sonra iki ka· ölfiyorum. Ne Fransaya ne Du-

Streza 15 - Konferans me· halde de konferansm içtimalarma deh rom içmiştir. mere bir kfa beslemiyordum. 
aaisine devam etmektedir. Dun devam edeceği ve başlanan işleri Büylik bir zabıta kuvveti, idam mahkumu, hapishaneden 
Fransa, İtalya ve Almanyanm bitireceği kanaatindedir. Ancak, idamı seyretmiye gelen kesif halk Siyaset meydanına giderken, avu-
mutabık kaldıkları mukavele bilhassa Fransa Almanyanın kon· kütlesini giyotinden 400 metre katından şunu rica etmiştir: 

· · d · d'k" A ferans mesaisine iştirak etme"'ı· açıkta tutmakta idi. Rahip ve - Zevcemden benim namıma 
proJesın e, şım ı ı vrupa "' 'd 

arzusundadır. Almanya Milli Mn- avukat, Gorgulof 1 am edilmeden af talep ediniz: Evladımı u<Trunda 
ınemleke.lerinin zirai ve malt d · ·· ü ı d t b dafaa Nazırı Fon Şlayşer teh- 1 evvel ken isim opm Ş er i. dam can verdiğim mefkure ile terbiye 
vaziyetinin ıslahı işinde Avrupaa ditlerini tatbik edecek ve or· mahkOmu: "Herkesten af talep etsin .. 
devl6tlerinin hisseleri teapi edil- dusunu tanzimt: başhyacak olur-
miştir. Müşterek tahsisatın taksi· sa, Fransa Versay muahadesini kumetin Almanyayı ihya teşebbü- manyada uyandırdığı teessürü 
mine memur olan komite, lüzum imzalıyan devletler nezdinde te- sünde bütün Almanyanm hUku- tetkik etmektedir. 

Ö dü w il k"t d · a m metle beraber olduğunu, talepleri R b' t v f hi · · h kk d g r g va 1 ' enız şırı em- şebbüslerde bulunacaktır. Bu ih· ay ış agın es ışı 8 ın 8 

leketlerle de müzakere buluna• ti• .öl çok yakında tahakkuk ede- kabul edilmediği takdirde Al- salihiyettar zevat bir şey söy· 
kt manyanın Tahdidi Teslihat Kon· lememektedı'r Yalnı· z R h' t v ca ır. cektir. Almanyanın konferansa · ay ış agm 

Bu komite IUzumunda bazı davammı temin hususunda lngil- feransmdan çekileceğini söyle· feshi burada elim intibalar uyan-
miqtir. d t 

ıartlarla zirai mevsimlerin baş· tere ve Amerikanın ısrar ede- l~glltere Neden Ocç Cevap ırmış ır. 
langıcmda avanslar verilmesine cekleri şeklindeki haberler bura· veriyor ? Burada Fon Papenin Alman 

f k d b 'l k . y 1 da iyi bir hava yaratmıştır. Kon- Londta, t 4 - Alman talebi meclisinden ziyade Alman mille-nıuva a at e e ı ece tar. apı a- tine istinat ettigvi kanaati vardır. 
k k 1 30 T · · 1 ferans riyaset divanının içtimaı es- hakkında lngiltere Başvekili M. ca mu ave e eşrınıevve d Fransız Gazetelarl Cevaptan 

1935 senesine kadar muteber nasın a, murahhasların müşterek Makdonald henüz hiçbir şey Memnun 
olacaktır. ve muhtelif memleketler efkarı söylememiştir. İngilterenin bu Paris, ı 4 _ Fransız gazete· 

umumiyelerinin tesirleri, Almanya hususta alacagv ı vaziyet iki güne ı · H · d. v • t 
Uçan Al.le Bulundu crı erıyonun ver ıgı cevap an 

silküna davet edebilecek mi? kadar beUi olacaktır, lngilterenin çok memnundur. Büyük bir sita· 
Kopenhog, 14 - Uçan aile Fon Papen Fikrinde Sabit sarih bir şey söylemekte geçik- yişle bahsetmektedir. 

Groenlandın şark kısmındaki Berlin, 14 - Başvekil Fon mesinin sebebi şudur: Dikta törlük 

Ne Vakit 
Evlenir? 

"26 yaşındayım. Bir evım ve 
3000 lira kadar da param var. 
Babam, sözde yaşım geçiyor diye 
beni evlendirmek istiyor. Ben bu 
parayı evlenmiye kAfi görmiyo• 
rum. Daha bir iki sene 
çalışayım. Kazancımla düğün 
yaparım, diyorum. Babam şimdi 
evlenmemde ısrar ediyor. Hangi· 
miz haklıyız?,, 

H. H. H. 

3000 lira ve bir eY •• Şimdiye 
kadar hazırlıklı evlenen kaç genç 
vardır bilmiyorum. Fakat bildiğim 

şudur ki, insan bu kadar ince ele-
yip sık dokursa evlenemez. Daha 

bir iki sene çalışarak elinizdeki 
sermayeyi de yemiyeceğinizi kim 
temin ediyor. 

Fakat asıl mühimmi, bu pa• 
rayı neden düğnne •arfetmiye 
mecbur oluyorsunuz. insan diiğiln 
yapmak için evlenmez, evlenmek 
için düğün yapar. Gaye düğün 
yapmak değiJ, evlenmektir. Dn
ğün için elinizdekini, avucunuzda
kini yiyecek olduktan sonra, ne 
vakit evlenseniz sonu felAkettir. 

Beni dinlenen oğlum, senin 
evlenecek zamanın gelmiı. Baban 

haklıdır. Yalnız dtığilne az para 
sarfet te, paranı evine ıakla. 
insan yaşım aldıkça evlenmekten 
korkar. Sonra belki hiç evlene-. 
mezsın. 

HANIMTEYZE 

................. ·--· -------
Zaytung ismindeki Hitlerci gaze
te; " tam bir diktatarlük rejimi 
altındayız " isimli bir makale 
yazmı.ştir. Bu gazete, Fon Papen 
yeni işe başladığı için hükftmet 
reisini uzun uzadıya methilsena 
etmiştir. 

Hlndenburgtakl HUkOmdar 
SalAhlyetl 

Berlin 14 - Halihazırda htl· 
kiimetle parlamento arasında de
rin bir uçurum vardır. Kabine, 
Parlamentonun ağzım açmasına 

kabacasına mini olarak Alman
ya-da vaziyetini kuvvetlendirmiştir. 
Şimdi Prusyadaki polisi ele ala• 
rak orada da ayni şeyi yapacaktır. 

Devlet Reisine adeta hüküm
dar salahiyeti bahşeden Kanunu 
Esasinin 48 inci maddesine daya
nan kabine hiçbir mukabeleye 
maruz kalmadan istediğini yapa
caktır, IOO bin kişilik milli mtl· 
dafaa ordusu Fon Şlanerin "1in· 
dedir. Bundan sonra Prusyada 
80 bin kişilik polis kuvvetide bu 
kuvvete inzimam edecektir. Ongmassalike muvasalat etmişlir. Papen beyanatta bulunarak, hü- O da, Fransız cevabmm A,... Berlin 14 Algemayne 

l:::::::::=============================================================================::===================================~==~==~~===========================r 
Ninem Nikola, Gurj, Frul ve kArına satsam. Aziz Nikola ıere· için gizlice rehine mukabil faiz-

Lavrdan başka evliya tanımıyor fine kilisede bir ayin icra et· ciliğe başlamıştı. Birisi bunu 
gibi görünüyordu. Ona nazaran tirirdim. haber vermişti. Ve bir gece evi 
bu evliyalar insanlara çok iyi mu- Ninem bana müstehziyane aramak için polis geldi. Çok 
amete etmişler, onlara çok yakın seslenirdi: korktuk ve telaş ettik. Fakat 

TEFRiKA NUMARAS1:6S=::==:s:::.:=::=:=:::=: 

ÇOCUKLUÖUM 
Meşhur Rus Edibi Maksim Gor.:c .•• i 1 haya! ro:na 11 bulunmuşlardı. Köyleri, şehirleri - Sanki Nikolanın batka ya· her şey tesadüfen iyi gitti. Büyük 

dolaşarak insanların işleri ile ala- pacak hiçbir işi yokmuı ta ihtiyar b h .. d gv k cJ 

Y akof amca amma: " Me· 
lekle r Allahın kuvvetleridir me-

Türk\:"-f~ Çeviren: Mııvaffak kadar olmuşlardır. Heps·nin de ti· ' budalanın e\1İnİ satacak!.. . d:a ın:ufu::ş ka~v~:.~~: e:v:~ 
melisin ! Bt.ıniar latife olsun diye biat ve yaşayışı alelade bir insan Uzun zamandanberi, içinde tak \'ime işte o kelimeleri yaz· 
ihtiy .. r zındıklar tarafından çı- gibi icli. Fakat buna mukabil büyük babamın kendi el yazısı n ıştı 

ınurlar şeytanın k9leleridir.,, karılmış şarkılardır. büyük babamın evliyaları hemen ile yazılmış notlar. bulunan kilise 
1 · d b Akşam yemeğinden evvel be-

Diye şarkı söylüyor. Göz ermi üzerim e ir yere kamHen din şühedası idi. Onlar takvimini muhafaza ediyordum.An-
nimle T evraltan, kilise dua kita· 

Çenesindeki sakah elinin tersi tesebit ettik~en sonra yava~ ve dinsizlerin putlarını parçalarlar, na, Goabim isimleri yanında mese-
ı · bmdan veyahut çok güçlükle an· 
,ıe it erek ucunu ağzına aldı ve uzun ilave etti : R oma Kayserleri ile kavga eder- la (dik bir yazı ile kırmızı kurşuni 

Ö ı · k d ş ı J ı h Ah · l f d laşılan ( Gefrem Sfir) in kitabın· g ! eri111 apa ı. a ca c arı a- - .. sız er ... ler. Bu yüz et işkenceye duçar bir mürekkeple yazıhnuş,. şu ke-
k d d t d h l dan okumıya devam ederdik. 

te e t e iyor u. çin en güldü- Fakat Alla ı b san ann üstün· olur, yakılır V\ıya diğer bir şe· limeler vardı: "Bu iki evliya be-
,_ .. l d Yemekten sonra da yine dua 
~unü att ıyor um. de, göklere çıkarmasına r:ığmen kilde öldürülürlerdi. ni büyük bir sıkıntıdan kurtar-

- İki bacağını da biribirine ninem gibi, bütün hususi işlerin· Bazan büyük babam hayal dılar!" Ben bunun nasıl bir 81~ ederdi. Akşam sessizliğinde uıt:n 
hağlıyarak seni Yaşka ile suya de ona müracaat eder ve hatta kurardı: kıutı olduğunu biliyordum. Bü- müddet tövbekar olmuv. ısllrap 

-.-..~rıl..nuY_a ak derecede çok olan Rana Allah yardım etmiş yük babam hayırsız oğullarının dolu sesi aksederdi : 
---~~---"-L·~~---~L:_._~!---~~~~~~---i~~--. ' ı ~1 - - L (Af kut Y&I ) 



d 5ayfa 

Dünga Hadiseleri 

Londra Şehri 
Denize 
Batıyor! 

İngilterenin istikbali tehlikeye 
doğru gidiyor. Bu endişe verici 
ikaz sesini yükselten Langfild 
isminde bir mühendistir. Bu mll-
bendisin vazifesi, lngiltere ve 
bilhassa Londradaki binaların 
fenni vaziyetlerini JÜDÜ günUne 
takip etmektir. Miıter LangfiJdin 
İngiliz Mühendisler Cemiyetine 
verdiği bir rapora g&re, Londranın 
seviyesi, gayet a:r:, fakat kat'ı bir 
surette alçalmakta, buna mukabil 
denizin seviyesi yilkıelmektedir. 
O suretle ki Londra yavaş yavaı 
denize batmaktadır. Maamafih 
bu biJise yeni delildir. V aktile 
Romalılar zamanında da ayni ıey 
göze çarpmıı ve 1aymiı kenanna 
dört metre derinliğinde tqtan 
bir nbhm yapdarak teblik~ 
nin önOne geçilmiftir. Bu du
var, uzun müddet Londnnın 
Tayrniı suları tarafından latilA
ıına mini olmuf, fakat timdi 
tehlike yeniden baı g&ıtermiıtir. 
Amma, Londranın ıular tarafın· 
dan iıtilisı çabuk olmamaktadır, 
ıehrin ıeviyesi, bir asırda ancak 
25 • 30 santimetre çökmektedir. 

Bunun garip bir neticui ol· 
mak Ozere Londra belediye da
iresi, Sen - Pol kiliHal, Vaterloo 
köprilsO va İngiltere Bankası 
binaları da günlük meddncezirden 
müteessir olmakta, med zama
nında binalar yükselmekte, cezir 
zaman ",t"' alçalmaktadırlar. 

Binlere., Senelik Bezelyeler 
İsveçli bazı nebatat alimleri, 

netice itibarile cidden tuhaf ad
dedilebilecek bir zirai tecrObe 
yapmışlar ve çok muvaffak ol· 
muşlardır. Bu tecrObeyi yapan 
adam, Mısırda, Tutankamon me
zanmn hafriyatına ittirak eden 
laveçli ilim M. Sveuondur. M. 
Svenson, bu eski Mım Fiavununun 
mezannda, bir küp içinde bul
duğu bezelye tanelerini lıveçteki 
bahçesine dikmit va çok gllzel 
bezelyeler almııtır. 

Bu bezelyeler bir metre ylk-
aekliğine kadar çıkmlf ve çok 
güzel çiçekler vermİftir. Demek 
oluyor ki M. Svenson binlerce 
senelik bezelye istibaal etmiye 
muvaffak olmuftur. 

Atlas Okyanusunda 
Hamburg'tan yudıyor: Bir

takım fen adamlanm hamil olan 
Alman Deniz Kumpanyasına 
mensup bir vapur, Atlu Okya
nuauna baraket etmiftir. 

Bu fen adamlaııum vazifesi, 
Atlas Okyanusu nzerinden uçarak 
yeni dünyadan eskisine ve eski 
dünyadan yenisine aefer yapacak 
olan tayyarelere mahsus ubih 
adacıklar tesisi imkhı olup ol
madığım tetkik etmektir. Eğer 
bu imkan basıl oluna Atlu Ok· 

. yanusunda sıra ile birtakım •a
purlar ada vazifesini g&recek
lerdir. 

Yeni Neşriyat 

Ahlat Kitabeleri 
Van 'llAyetioin tarihi 9öbreti haiz 

bir kaza ı olan Ahlat ve civarı birçok 
kit~ıbclorlo doludur. Erzurum Erkek 
muallim mektebi tarih muallimi Ab· 
durrahim ~crif Bey bu kitabeleri uzun 
uzadıya tetkik c lerck güzel ve mU· 
h ırnıcl bir csor ,·iJcuda gcfrmi9tir. 
1'. rı ı m r t ,lıla.rına bilhas:>a tavsiye 
edl'riz. 

Biçki Dersleri 
131 ~i tnj Türk Hanımlurı Dikit 
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Dünyada _Olup Bitenler Kari Mektupları 

• 
Almanyada insanlar Gibi, Eşyalara Da Çan~kkale 

K t • U 1.. T b•k Ed•J• Tefrıkamız aran ına su u at ı ı ıyor Hakkında 

Bir amele ıa• ma1-
keıl bimapll albacla 
buaclaa •n HY· 

kedlyor. 

Etyalar paketlerden 'i11ranhy0t' 

Bu ıördüğilnilz maıız .... -• bir 
harp siperine ait değildir. Yllzü. 
ne bir gaz maakeai geçirerek 
ıarlp birtakım qyayı 16zden 
geçiren adam, sadece bir lıan 

atika mlltehassısıdır. Ve Alman· 
yaya girecek olan eski eserleri, 
zehirli gazlerle temizleyip dezen- . 
fekte etmektedir. 

Çtinkll Alman bnldimetinin 
bir karan ile hariçten ft bilhassa 
uzak memleketlerden getirilen 
bu gibi eıyanm böyle bir aıhbt 
muayeneden geçirilmesi prtbr. 
ÇllnkU, fimdiye kadar getirilen 

Amerikada 
Bir Tagaggüp 

Reisicümhurun Dostu 
Ortadan Kayboldu 

V qiogton, 13 (Husuıt) 

Maruf Amerikan iktısatçılarından 

Reymon Robbens birdenbire or· 

tadan kaybolmuttur. Halbuki Oç 
gtın ıonra Reiaicfimhur M. Hu

verle görltmek Uzere alz Ter
mişti ve Reisicllmhurun taba! 
bir dostu idi. 

M. Robbensin kart.., kocaunın 

alkol kaçakçıları tarafından &ldO

rUlmüş olmasmdan endişe etmek
tedir. Çnnkil bu zat alkol mem· 

nuiyetinin ıiddetli bir taraftarı 
idi ve bu yUzden birçok tehdit 

mektupları almıfb. Yapılan arq

tecrübelerle ıabit olmuttur ki, bu 
gibi eşya, bazı sarl hastalıklann 

mikroplarını taşımakta ve bunları 
kolayca baka] aşılamaktadırlar. 

Bu tehlikeli vazife, Profesör 

Suikast 
On Üçüncü Alf onsu 

Öldürecekler Mi? 

Pqte 13 (HUIUll) - Macar 
zabıtaıı, elyevm Orta Avrupada 

bulunmakta olan sabık ispanya 

Kıralı on ftçllncft alfonsun aley

hinde ıuikast tertip etmek itti

bamile bir lspanyolu tevkif et

miıtlr. 

Britnes'in nezareti altmda yapd
makta ve bu işle meşgul olan 
amelelerin ylizlerine ıaz maske
leri geçirilmektedir. 

Bu suretle gaz maskesi ilk 
defa olarak harp meydanından 
•meli ve ticari hayata intikal 
etmiı oluyor. Denilebilir ki ber 
fey, hem istilıaal ve hem ele 
istihllk vasatası olabilir. Tayyare 
harp meydanında bir tahrip ..-

1732 Ha .. ıne ait bir muke 
ile yirmlnd uır maakui 
")ra1ında bir mukayeH. 

6Gtla etJalar ps 
YaaıtuUe ihtimamb 

••Htte tatlür 
ediliyor 

sılası olduğu kadar iktıaadi ha· 
yatta en lüzumlu bir nakil ve 

dolayısile bir istihsal nsıtuıdar. 

Yeter ki insanlann hllmüniyetlsi 
bu işlerde amil olsun. 

Ağa Han 
Rekor Kırdı 

Londra 13, (Husull) - Hint 
ricalinden maruf Ata Han, lngil-
terenin meıhur meolm koıula
rından Donkasterin Sen-Leje ko
ıusunda pmdiye kadar görllme

miş bir rekor kırlDJftD'. Ağa Ha
nın bu yarışa giren bet atından 
bef i de ııra ile birinci, ikinci, 
OçUncU, dördüncO ve beıinci mev
kileri kazanmışlardır. Birinciliği 
kazanan abnın iımi Firdevsi, ikia
ci Desturdur. 

Bir Deniz Altı Aleti 
Berlin, 14 ( Hu11ual ) - Hanı 

Filip isminde bir mühendis, 3000 
metre deniz derinliğine inerek 

26 mcı alayın Seddülbalıirde 
temayil:r: eden 3 üncü taburunun 
9 uncu bölük kumandanıyım. 

Gazetenizde ne~redilen Gazi 
Hazretlerine İngiltere bUkfımeti 
tarafından hediye edilen Çanak· 
kale eserini, kemali heyecanla 
takip etmekteyim. 

Btıttin kuvvetlle Seddülbahire 
çıkıp Alçıtcpeyi işgal etmek plAn 
lanm altllst eden ve SeddUI· 
bahir mıntakasına 12 nisan ( 25 
llİND ) 331 gUnü 29 uncu mu
muallem lngiliz kuvvetinin deh
hq donanmasının ateşi altında 
yapılan ve 25 gündenberi devam 
eden muharebesi hakkında yazı
lan hakikat, tarihte emsali na
llle8buk bu muharebedir. Şimdi
,. kadar yazılan resmi ve gayri
resmi Asar bu kadar heyecan 
UJUdırmamıtbr. Daha birinci 
gthıthıtı ikmal etmiyen bu mu
harebenin sonunu beklemeden 
ıuna da arzedeyim ki Seddiilba· 
birde sağ kalan zabitan ve ef· 
radımız daha büyilk kahraman
lıklar göıtermiştir. 

Ba ihraç kuvvetinin F ransıa 
kanetile beraber tibihcezirenin 
mukadderabnı tayin edecek olan 
Alçıtepeye taarruzunda 15 Nisan 
"28 nisan,, bazı kıtaatımı:r:m ricali 
llzerine 9 uncu fırkadan Alçılepe 
gerisine rical emri verilmiş ise 
ele ba nıantakanm her türlü me• 
ıak Te mezahimini çekmiş pek 
çok şehit ve mecruh vermiı 
ve Seddülbahira sütunu zafer di· 
keceğine yemin etmiş bir kıt' anın 
geri gid · p Alcı tepeyi dtlşmana 
vermekten ise ölmeyi tercih 
ederek ve geri çekilen efradı 
tetd eden tabur 3 9 ve 10 bö· 
lllllm nllmuneyi imtiaal olarak 
dlflnana taarruza geçerek dü~ 
mam tevkif ve ricate mecbur 
etmlt ve dOşml'lnm Alçttepeyl 
fnaline mini olmuştur. Bugüne 
kadar neşriyatımzda, deum el· 
melde olan mu ha re bat en uf ak 
teferrllatına kadar doğrudur. 

BqUnlerde Çanakkale muha
rebab için unutulmaz bir gündür. 
17 aene sonra neşredilen bu eser 
çok heyecan uyand rmıştır. 

1 

26 Y. 3 T. 9 K K. YGzbaşm 
H. P ... Demiryollu Uman Bqm&fetf!lliji 

Tahrirat Kaleminde Memur 

Hüsnü 

Cevaplarımız 1 
Kuıu patada Sipahi Fırın k ağf 

111 numarada lla)riyo Hanım. : 

Bahsettiğiniz meselede olduğu 
gibi, her memlekette bu kabil 
ziyaretler usul ve meruime tabi
dir. Usul ve teamüle riayet et• 
mekliğinize rağmen arzunuz is'af 
edilmedi ise bu itibarla da müt~ 
e• olmamanız lAzımdır. 

lf 
llanfla jandıırına 7 inci mrntak ı 

Ut;iblnin oğlu 1::5. Rifat Beye: 
Kıralıça hakkındaki tahassüe

lerinisi neşredemiyeceğiz. Ken
dine gösterdik. T ebe11llm etti 
mntahassis oldu. 

lf 
Samsunda Sahil Palu ott de 

Mutafa Boye: 

Yur u ınud Jrü Mehmet Hüıt l Bey 
clıiçki dorsl1Jrİ> ismi altında bir eser 
ııcırctrrıişt!r. Esordo Kadıu çıı m:ııır vo 
eıt-· sı>lori no dair ameli ka.iılelerdcn 

....._~--..a....ı-..u-.......a..~---~---ı.tllmalar ·mdili1' akim kallDlfbr. 

Meçhul lspanyolun tberinde 

bir pasaport bulunmuş lıe de, bu 

pasaportla Macarfıtana girebile

ceğine dair herhangi bir vizeyi 

hlmil bulunmuyordu. Bundan 

çıkanlan netice, bugünlerde sa• 

kıt Avusturya hanedamndan am

cası Arşidtık Fredriği ziyarete 

gelecek olan ıabık kırala bu 

adaman au.ikast yapacağı ol

muıtur • 

orada tetkikat yapmaya mllsait 
çan ıeklinde bir alet icat etmif

tir. Bu alet yumurta ıeldinded.ir, 
pervaneıi ve dilmeni olduğu ıibl 
kıskaçları da Yardır. 

Fen adamları bu yolda çok 
çahpıışlar ve bazı muvaffalc yet• 
1i neticeler elde etmişlerdir. Fa· 
kat henilz bazılarınca dert telak
ki edilen tıraşa bir çare buluna· 
mamıştır. Kılların köklerini eletrik 
vaaıtuile imha elu1ek l• kabildir. 
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MASAL 

Şahın 
Cezası 

Acem Padişahlarından Şah 

Peş ( Kipil ) isminde bir mimara 
bir saray yapmasını emretmişti. 

Saray Ş&h Peşin tahta geçtiği 
sene başladı, ve dört sene devam 
etti. Bir gün Şah Pe~ nehir ke· 
narına indi, .ve sarayını seyre 
lrnyuldu. KipiJ taşların, kiremitle
rin arasındaki büyük bir mermer 
taşa oturmuş, etrafına dülgerleri, 
taş kmcıları, esirleri toplamış, 

büyiik bir neş'e ile bunlara ba
şından geçen maceralara anlatı· 

yordu 
Şah Peş birdenbire karşılarına 

çıktı: 

- Oh, Kipil... Haydi sarayı· 
mı ilana gezdir. Yeri nerde, 
göreyim ••• 

Kipil hemen Şahın önUnde 
diz çöktü ve: 

Kip i saraydan öteye adımmı 
atar atmaz ~uyun içine dUşfü 

- Yerlerin ve göklerin padi
Şdhı !.. Senin azamet ve ha me
tine layık bir saray y.ıpıyorum. 

Biitün dünya padişahları stmin 
saray m gorunce hayretten yer
lere iğilecekler.. Saray için hu 
yeri seçtim. Bu yer seyyahları 
şaş rtacak, şairleri VE-ede düşüre

cel tir. 
Şah Peş güldU ve: 
- Yeri güzel.. Beğendim. 

Fakat Kipil, bu senin saray çiftlik 
yanaşınasmın hikayesine benze-di .. 
Bir zamanlar bir çiftlik yanaşması 
el<iı1 zamanı tohum el-rmeyi ihmal 
etnıi ·, oturmuş, tarlasını el<tiği 

.zam.rn nasıl mahsul alacağını, bu 
mah:.u!i1rı bereketini, artan mah
sulü.ıü nasıl herbir tarafa daö-ı-.., 
tacağmı, şarkı yapmış söylı:!rmiş. 

Şimd; sen de bu methettiğin sa
rc.yın salonJarını, dairelerini bana 
göster bakalım. 

Kipil Şaha bitmemiş salon
ları, yarım ka!nıış merasim oda
larmı, tolonsuz dairele.-i, yarım 
siil unları gösterdi. Şah bunla
ra karşı bir şey söyleın~di, yal
nız beğendi. !iımaJiuden hiç bah
setmedi. Daha kenar sütunları 
geçme,niş bir taraçayn geldiler. 
Şah: 

- l-1aydi Kipi], önüme, düş 
dedi. Sarayın sonuna kadar gi
decej:z. 

- Terastan öteye gideme}İZ 
ta hım, sütunları g cçmemiştir. 
Öniimiizde biiyük bir lıcıvuz val'. 
Oıaya düşeriz. 

- Hayır, dört senede biten 
sarayımda her şey tamamdır. 
Sana emrediyorum, yürii ... 

- Şahım, havuz doludur. İçi
ne cliişeriz. 

- Dört ıene içinde yüzlerce 

Çocuk Sinema 
Artisti 

Sinemadaki çocuk artistlei'ı 
belki de tanırsınız. Size hu 
artistleri, ve yaptıkları rolleri 
bu sütunda göstereceğiz. Bu 
gördüğünüz fotoğraf Spanky'nin· 
dir. Metro goldvin kqmpanyası, 
artistleri ekseriyetle çocuklardan 
mürekkep "Bizim Çete,, isminde 
bir filim çevirmiştir. Spanky bu 
filimde köpek bekçisi rolü yap· 
maktadır. Fotoğrafta Spanky'yi 
köpeğile beraber göriiyorsunuz. 
Bu rolde köpek dahi sahibi 
kadar muvaffak olmuştur. 

TUHAF FIKRALAR 
- -

Bir Hesap 
Yunllşı 

j Hint zenginlerinden biri bir 
ı{ÜD falcıya gider, ve daha kaç 

' sene yaşayacağını sorar. Falcı 
falına bakar, daha on sene ya· 
şıyacağmı haber verir. 

Hintli zengin ömrünün on 
sene kaldığını hesap eder. Ser
vetini her seneye taksim eder. 
On senede mevcut parasını biti
rir. Fakat on sene biter, ömrü 
tnkenmez. On birinci senenin ilk 
günü on parasız kalır. Göğsüne 
bir yafta yapıştırır ve dileıımeğe 
başlar. Göğsündeki yaftaya şu 
cümleleri yazar: 

Ümidinden fazla yaşıyan şu 
zavailı faldre yardım ediniz. 

Bir Hakinıin Hatası: 
Bir giin Fransada bir canıyı 

h5kimiu huzuruna getirirler. Ha-
k. 1' 
ım va;c ayı tetkik eder, maz-

nunun yirmi beş yaşlarında bir 
genci öldtirdüğiinü anlar. Birkaç 
ay siirerı dava nihayet bu!ur, 
maznunun avukatı müekkiliııi 

-d r l hk mu a.aa ec er. Fakat ına. ·eme 

................................................................ 

cinayetin b:.ı adam tarafından 
yapıldığına karar verir ve canının 
idam na, maktulün verescsine de 
beş senede ödenmek i.izere bin 
lira para cezasına lıükmeder. Yaz 

Tatilinde 
Neler Gördünüz? ı 

Cani kararı dinler, ayağa 
kalk:ır : 

- Efendim, der. f damım için 
verdiğiniz karara diyeceğim y~k
tur. Verdiğiniz karaidaıı kat'iyen 
dönmemenizi tnlep ederim. Fakat 
maktulün verese.sine bu bin lira
yı ödiyecek ne param, ne de 
erniakim var. Borcumu öde
mek için, idam cezasının bes 

Birkaç nüshadanberi çocuk
lara bu sayfada yarım siitun 
hasrettik. Bu siituna gelecek 
yazıların otuz satın geçmemesi, 

mürekkeple yazılması lazımdır. 
r,fovzuu çocukların intih ıb·na 
bırakın şi.ık. Gelen cevaplarda 
neşre layık hiçbir yazı çıkmadı. 
Şimdiden sonra rr.evzuu biz ve· 
receğiz. Verdiğimiz mevzuu gön
derirken fotoğraf göndermeniz 
lazım. 

1 sene tehirini ve bu müddet zar: 

Bugiinki.i mevzuumuz J .. udnr: 
Yaz htilinde muhakkak bir

çok yerler gez~iniz. Nerelerini 
gördünüz ve bu gördöğünüz 

yerlerde yazmıya değer neler 
bu!dunuz'? Bunu otuz satır için
de bize tarif ediniz. En giizel 
yazı~ ı ncşr..!deceğiz. 

= 
ışp çahşan bir sarayda hiçbir 
şey ııoksan olamaz. Haydi yüri.i ... 

Şah, as~erlerine, süngülerini 
iizerine çevirmelerini emrelli. 

Ki1>il ısler istemez } üdidii. 
Terastan öteye adımını atar atmaz 

suyun içini! düştü. Tekrar suyun 
üslüne çıktığı zaman yetişip kur• 
tard lar. Fak at soğu! lan dişleri 
titrerkcı), yanındaki dülgerler 
gi.ilmeGen katıldılar. 

Şah, Kipili, tekrar öntine kattı: 
- Haydi, b.uıa tahtımı göster. 
Taht 5aııdalyesinin öniine ge-

lince, Şah: 
- Haydi tahtıma geç otur, 

de(H. 
Tahtın yaln·z etrafı yapılmış, 

ortası boştu. Kipil yine itiraz 
etmek istedi. Şah, askerlerine 
süngü siirmelerini emretti. Kipil 
ister istemez tahta çıktı, sandal
yeye oturur gibi oturdu, fakat 
mermer taşlar· n üstüne bir top 
gibi düştü •. 

ŞAh, başka hiçbir söz sö}'le· 
meden sarayından çıktı, gitti. 

fmda borcumu ödcmekliğime 
miisaadenizi rica ederim. 

Hakim, meseleyi tahkik eder, 
caninin hakikaten parası o!ma 4 

dığı anlaşılır. Kaı-ardan da döne· 
ınedilderl ıçın, beş sene polis 
nezareti altında çalışmasına mil· 
saade vcrmiye mecbur olur. 

Bu11larl 
Bilir Misiniz? 

Yer Yüzlinde En Çok 
Konuşulan Lisan 

Hangisidir'? 

Son yapılan istatistiklere na· 
zaran yer yliziindc en çok konu
şulan lisan İnf ilizcedir. İngiltere 
ve havaiisinde, Şimali Amerikada. 
Cenubi Afrikada, Avnstralyada 
l(iO milyon iıı~aıı İngilizce '"ko
nuşmaktadır. İk~nci deret.ede 
Rusça gdmcktedir. Rusçayı 155 

milyon insa:ı konuşmaktadır. Al
manca 90 milyon, Fransızca 
70 milron, İtalyanca 55 mil· 
yon, İspanyolca 50 milyon, 
Portekizce 25 milyon. Bu 
lisanlar her milletin kendi nüfu
suna göre d~ğildir. Kendi lisa· 
nından gayri konuştukları lisan 
olarak biı inci veya ikinci olarak 
itibar n, zarına alınmıştır. İngilizce 
koauşan Hintliler, Fransızca ko
nuşan Cezayirliler gibi. Fakat 
mekteplerde en çok kabul edilen 
ecnebi lisam İngilizce ve Fran· 
sızcadır. 

Bu Haftaki Bilmecemiz 
- -

Bu es·mde Nekadar 
Bıliniz ! Yan ş Var, 

Kiiçük Ner
min bebeğile 
oynuyor. Be
bçğin arabası 
da 
da. 

yanm
Fakal 

ressam. bu 
resmi çizer

ken birçok 
hatalar yap
mış. Umum 
resimde sekiz 
tane yanlış 

var. Bu yan· 
lışları bula
bilir misiniz? 

Kalemi eli· 
nize alınız. 

Yanlış J arı 
birer birer 
yaz nız. Son-

ra bu ka
ğıdı resim· 

le birlikte 
bilmec<! nıu

harririmize gönderiniz. 
dan 100 l<işiye ~iizel 

'ı ·ani şiarın hepsini 
hediyeler vereceğiz. 

bulan okuyucularımız· 

Geçen ilmecemizi 
11 

1 EylaJ 932 taı-ihli nüshamızda 
n şro un.-ın bulmacamızdaki noksan· 
ları t ınıam bulaıılnrdan hediye aia

c.;kların isimlerini aşağıya yazıyoruz. 
H._.di} e alacaklardan Istaııbu!da 

bulunan karilerimiz'n pazartesi ve 
pcr~ mbe günleri bizzat idarehane

mize gelerek hediyelerini almaları 
laz mdır. 

Yalnız taşrada bulunan kari'.eri
mizin lıediye!eri posta ile adreslerine 
gönderilir. 

Birer ad t dolma kurşun ka
lemi alacaklar: 

E: !ip Ort ıııı 'ktl lıi t dtılıı•:ıi ıdcn ...!~) 

Atl :rn. lJ.ır .ş~a k l Li e~i tal ht";"n
<l 11 :!1 l \.1 l L'lı JI ~I Jia l ı 'P\ ıın, 

l~t:uılıııl 1) i11ei ıııtıkkp hlolıı .,iııJf il 
~bJ ~hız·l fer, l"N" köy Duı i sokak ).,ü:J 

.Muz l fır ı.cy 'e1 H nıınl· r. 

Birer ad{!t dolma yazı kalemi 
alacaklar: 

• ... nıılıııl hız ı rtamcl t Li tal bo
siıııl~ ıı .Hı :ıı ·l.dı d. llı·g- eliarl.ı llk
ıııl ktl'p t.d •lıcsiııdeıı 10 llllH') iıı ı:o
<'Cp. ısa 1 ıl hız ı ırt.uı t•kll•bi t \ki 
::-ıııı ··ıı .ııl ı :ııuıaff ·r \tlıl: sult.uı.ılı· 

111 •t ';L'lr ,,k:Lk lj llıı!U:il \ l.!l Jıi, İ:;t:rn
lı,ıı 'uJ ıııc. ıııoı-.tt•p taldı •siııılotı :!.~;) 
~1111.:tffı·r, 1 alilt kılbo l':ııııii harıfı~ıııda 
;J ı ;uı.-r, B ') ·:o ll.uııııı ar 

llirer adet albüm alacaklar: 

.Ada ı ı pı1St ı kutusu l.ii Mczi-

} ı t !lı".l , J>ıır:rnnlıe\ J.ııııl.ırııı:ı. lııi

iııJ, k ıııııaııJaıı ug·•ıı .Nihat, l'nııgallı 

BilPı.il,ı:i .~ol.ak ı:~7 ı\d~lı:t, ı,a,.taıııııııll 

t.:aıiıı.1~:ı c:ı. lde i 27 llik ııc t, ,\d.111:~ 

btıkl:d nıuklelıi d<irılııııcll ırnııf 

taıı·lıl·-;iııılııu l.i28 A} toıı ll:ı.ıııın \ a 
Hu) lt r 

Birer hikaye kitabı alacak· 
lar: 

J(ıık. g-ı•; ::\[ıı,ahr ııı:ılı.dlP'Iİtl(lO tl'r-

zi ı>glıı lı r:ıhi·ıı, D.ırıın lf:.ı.:.ı Liseııi 

·········································•···················· 
Dünyada Kaç Milyon 
l\ılüslüınan Var? 

Son yapılan tetkiklere göre 
yer yüzünde 250 milyon mUslü
man vardır. Çinde, Hindistanda, 
TUrkistanda, Türkistanda Kongo
da Türkiye ve sair yerlerdeki 
müslümanların miktarı 250 mil· 
yonu bulmaktadır. 

a e 
t.dolır-:in den °1 ~ ~!u l\ftzıın, A lnna 
ceııııp mırıl· ka-:ı ha~ ı rı ıııiicad •le re

isi oı.,lu '.\lıız ıffcr, :-;alihli a' uk ıt Hay· 
ri Bo) -çaı:ııt ~ ilo ISezılı. Ankara Orta 

t İl'\ ırot ınel,tl'bi t ı lı ~iıııluıı lOI 
Suınilı:ı., Laleli .:-:~riııı ı •, ~lı r;;in yo
gurt ı. z:ı.rıı.d L :ı.rzu ıı le Ccl\ det den
di ı ~lu Zeki, Adana ı stahaııo civa

rıııll.ı kiııı; ı~t>r 'f:ılı,.in ll:ı.nıdi Bey 
k.nl·-,i ,;\lıd l l. Mcneınr ı vari lnt ı·a-

1 rıı · ııdo M ı"t L a Kon: 1, Be} oglu on 
111 1inı•ı ıııı•k l'P ta.lı•lıe-1ıııdl'a 7~ Ah· 

ıııtıt .:tiu:;ta a Buy vo H.uııınlar. 

Muhtıra defteri alacaklar: 

Ilı gholi.ul L Be iri) ·, ;.; dihli nvu· 
l,:ıt il-.) ri Bey l.ızı lu. zzcz, \d:ı.na 

zır:ı ıt ııı~ktı> i ıııı d · ırıı "V:ı ıl:ı.sile 

Bı~. n , Randırııı:ı. :-ıtıı :ı. :ıllıc delosl 
rci«i Hu~tu Bey ogl.ı n t, Danı1p·ışa 
Orl.uııı.ı ,tolıi t:ıll'uu:;iııd•·tı ;J7.l ~lııı:;tn.fa., 

Birer kart alacaklar: 

L} up 0rtaıııı·ktclı t:.dtıl p ... indon 192 
Jrfa ı. :,t,ınlıul Zeyrek • ulılc:-: ~I S.:5. 
Mllr 17 j:ı.ııdarııı.ı ınıut:ı ,:ı, he--. p ıııo· 

mum o~lıt Hıl:ll, .\•l:ıı n ıira.:•t lan· 
k:ı,,ııııia :-t-ıjyı r .\lııııı l H •fik, t;azi 
U:ıııııın pap urtamol. tcbi talotıe~iııdeıı 

::ut ~lclımot, ilorgaıııa t•iiuılıuri} et 
f.ılıriı,aları }<lt.ılıaııosi ıık Hayim Lı \İ, 

.\ııkara ilacı jillS:I. malıallc'Iİ Kar:uııu

salla c.ıdılı"•İ [ı .\ılil, B:dıke,.ir Kuc&
h11.ır mcktrlıi ılçılııı•ii ::;ınıftaıı 112 
IL ~losııt, isi ıııb•ıl ı ırt.ık/ıy Voftcnlar 
nıun.ırn ı~,o 11.ı~rüııııisa, Kub:\ta1 Li· 
sesi t:dolıı:siııdım a:n lh·lıı;ct, l ·kııdar 

~ı iııcı ıııckıeıı tald•csiıılluı ~lıız.ıffor 

Ogııı, :-011 ı osta. kliip .ız ı"'ıııd.ın 

l~!J L~at "":ılıri, Bo) oglıı 11 iıı ·i H!t
ıııı•l-ı ·ıı ta'elıı·~iııllon t:.dıi Ferit, ı:ı.ıy

ltıri•fl) i ! h\ rtıı c:ıılJc~i lı.l!lıanı sokak 

8 :;;ıı\...rıiyo, G •latnd:ı Golıl :;-ııııit nıok· 

tı:lıi t:ıltıi l'tıindun Ja.k :--ason, ı~t ııılıul 
tok:dıt )[u,..taf.\ durıdi kı•riıııtı"i Puri
lı:.ı.ıı, lla\ ııtp,ış.~ Urtaıud:tcbi tu e>lıo
eiııd ·ıı !IU I cm.ti, lst.ııılınl kı1. tırta 
ın •ktı•lıi talt•hc5indırn 1~7 Jfalido, 
HaıHlırm:ı ınlbtıı.ııtik •. Lzif Be) Ocilu 

lbrnhiııı H 9tli 1 l!'ltırnhul 3t inci ilk
ıııekt• rı boşiııci ım11f t.ılııhcsind1.ııı .ııo 
l~ılip, Mu,;la. birinci t:Ll"ııu :ıl.ı) leva• 
zıııı minl!lril ' glu l'ahit. 1\ll ııııp:ıı• 
'!'ahi .ıg:ızi il unrnra 4 haıııil lley Vt 

lbı~ııular. 



Haf tada iki Defa Spor 

Çıkan Spor Sayfalarımızı 
s 

. ____________ o __ k_u~yu_n_u_z_ .. _. __________ __ 

Günün Müsabakaları ---· 
Yarın Türk Ve Bulgar 

Karşılaşıyor Atletleri 
Yarın 

Kadıkö
yUndeFc-

ner Sta
dında öğ-

leden son 
ra ıaat 
on dört
te Türk 

Ye Bulgar 
atletleri 
arasında 
mu him 

atletiıim 
müsaba- Bulgar kAtlle rel•I 

kaları ya- Borla Staytof 

pılacaktır. Bu sabahki trenle 
tebrimize gelen Bulgarlarlar Sof
yanın ve Bulgariıtanan şampiyon
larından mürekkep bir kafile olup 
aralarında maruf Balkan Şampi
yonu Pedan da bulunmaktadır. 
Milsabaka progranu töyle tespit 
dilmiştir: Saat 14,30da resmi geçitle 
başlanacak ve ilk koşuya kllçük
Jer arasındaki yUz metre ıeçnıe 
ile başlanacaktır. 

Diğer müsabakalar 100, 200, 
400, 800, 1500, 5000, 4 x 100 
bayrak, yüksek, uzun, üç adım, 
disk, cirit gülleden ibarettir. 

KUçUkler arasındaki milsaba
kalara gelince : 

IOO, 400 ve 4 X 100 bayraktan 
ibarettir. Miisabakalann bir kısmı, 
bilhassa 800, 1500, 5000 koşu· 
Jarla bütün atlama ve almalara 
herkes iştirakte serbesttir. Yalnız 
iıimlerini evvelce komiteyo 
bildirmeleri lazımdır. 

Biltün müsabıkların bilhassa 

1 

Bulgarların en lltymetll 
atletıerlnden Davldof 

1aat tam üçte Fener Stadında 
hazır bulunmalan ehemmiyetle 
rica edilmektedir. 

Müsabakaların tertip şekline 
nazaran tanzim edilen sıra pro· 
gramını da dercediyoruz: 

14.30: Resmi geçit, 15: 100 
metre (küçükler) seçme, 15. 10: 
800 metre (Beynelmilel), 15.20: 
Gülle atma, 15.35: 100 metre 
(kfiçiikler) final, 15.40: 100 metre 
(Beynelmilel), 15.45: Yüksek 
atlama (Beynelmilel) , 16.05 : 1500 
metre (Beynelmilel), 16.15: Disk 
atma, 16.30: 200 metre (Beyne!· 
milel), 16.40: Tek adım atlama, 
16.55: Cirit atma, 17. 10: 5000 
metre koşu, 17 .30 : 400 metre 
(küçükler), 17.33: 400 metre 
( Beynelmilel ) , 17.55: 4 X 100 
metre (küçükler), 18: 4 X 100 
metre (Heynelmilel) . 

p o R 
Gısel••I• Jlf'•ternbe •• eumarte91 ıllale: i 

el•ak ünr• haftada iki •p•• HJfatı ••vetaıuk· 
tedir. 

P•r•t"'be ıGnkl •por uyfaeııula 4ll•J• ıpor 

hıreket!erl meınlckıt ıpor hldinlerl vardır. 

Cıaaaartul uyf••ıaclı iıe cumı ıilAlııl 111aç· 

lana tafıillh yuıhdır . 

Bravo ara Aliye 
lzmir G ·· reşlerinde Kara Ali Yine 

ispat Etti. Büyük 
fzmir ( Hususi ) - Himayei 

Etfal ve Hililiahmer Cemiyetleri-

nin müştereken tertip ettikleri 
pehlivan giireşleri hakikaten em-

saline tesadüf edilemiyecek kadar 
büyük bir alAka uyandırdı. Şi-
diye kadar yalnız futbol mu;;:ı
bakaları seyirci toplarken, burada 
yapılan pehlivan güreşlerinde 2000 
kişinin hazır bulunduğu tespit 
edildi. 

Cuma gUoU yapılan müsabaka· 
larda tasfiyeye uğrıyan gi1reşçi
lerden sonra ortada finalistler 
kalmıştı. Bugün final mUsabaka
Jarı da bitmiş, galipler ilan edil
miştir. Neticeleri sıraaile yazıyo
rum: 

Küçük ortada final müsaba· 
kası Manisah Saitle, Manisala 
Abdurrahman arasında yapıldı. 

Çetin bir mücadeleden aonra 
Manisali Sait rakibini tek paça 
ile yendi. 

Büyük ortada Gönenli Hamdi 
ile, Göneuli Mecit finale kalmış
lardı. Hamdi Efendi, rakibinin 
ayağ·mı yerden kesmek suretile 
galip geldi. 

Başaltına da Uzunköprülü 

Hasan ile Bursalı İbrahim karşı
laştı. Hasan pehlivan paça l<asnak 
ile galip ilan edildi. 

Bundan sonra Türkiye baş-

Kıymetini 

Güreşler-de HakemHk Yapan 
mefhur- Kurtderell 

pehlivanlığı müsabakaları yapıldı. 

Son zamanlarda Türkiye başpe~ 
livam Bandırmalı Kara Aliye 
meydan okuyan bazı pehlivanlar 
lzmirde tertip edilen müsabaka .. 
ları fırsat bilerek derhal lımire 
a-elmitlerdi. Bu itibarladır ki bu 
müsabakalara büyük bir ehem· 
miyet atfediJiyordtL Güreşler 
ba~larken Kara Alinin heyecan 
geçirdiği çehresinden anlaşılı
yordu. 

TUrkiye başpehlivanlığı müsa• 
bakasma ( 6) pehlivan iştirak 

etti. Çekilen kura neticesinde 
Kara Ali ile Kırkağaçlı Hasan 
pehlivan güreşti. Bu müsabaka
nın baş hakemi meıhur (Kurtde· 
reli) idi. 

Güreş 
--- ........__ 

Balkan Şampiyonası 
lstanbulda Yapılacak 

Yüzme Şampiyonları Hareketler·nin 
Zarafetlerine Ehemmiyet Veriyorlar 

ilk beı dakika her iki pehli· 
van biribirlni denemekle vakit 
geçirdi. Bundan sonra mücadele 
çetin bir cereyan takip etmiye 
başladı. Neticede Kara Ali galip 
gelerek Kırkağaçlı Hasan pehli· 
vanı taafiyeye uğratb. Bundan 
ıonra yine başpehlivanlık için 
Manisalı Ömer ile Bulgaristanh 
Arif karşılaıtı. Bu müsab:ıkada 
Bulgari tanlı A'.rif galip geierel< 
finale kaldı. 

Atina Olimpiyadının progra
mına Yunanlılar tarafından ithal 
edilmiyen Balkan Güreş Şampi
yonasının lstanbulda yapılması 
için alAkadar federasyonlar ara· 
ımda iki aydanberi devam eden 
muhaberat muvaffakıyetle ne.ti
celenmiştit. 

Yugoslavlarla Yunanlılardan· 
esas itibarile muvafakat cevabı 
alınmıştır. Y almz Romanya fede· 
rasyonlara henüz müsbet cevap 
vermemişlerdir. Güreşçiler ara-
ıında hakim olan kanaate naza· 
ran Bulgarlann Balkan güre~ 
tomuvasına iştirakleri tüphelidir. 

Güreş l<ısmında kafi elemana 
malik olmıyan Bulgarların bu 
turnuvaya girmemeyi tercih ede
cekleri muhakkak gibidir. Ro
manyalılara gelince : Devam eden 
muhaberatm şeklinden Romanya 
gllreşçilerinin de nihayet fstanbula 
gelmiy~ razı olacakları ümit edil
mektedir. 

Balkan güreş turnuvaamın 
teşrinicvvelin nihayetine doğru 
yapılması da kararlaştmlmıştır. 
Bu turnuvanın daha evvel icrası 
için tarafımızdan yapılan teklife, 
Yunan federasyonu Atiua olim· 
pi yatları dolayısile 'akitlerinin 
darlığmdan bahsederek cevap 
vermiştir. Haklı görülen l>u ma
zerete karşı federasyonumuz 
Balkan Güreş Turnuvasınıo Ati
na olimpiyadından sonra yapıl· 

ma5ma razı olmuştur. 

Me~hur yllıUcl.\lerin rekor der
dinden başka bir de bUtün ha· 
reketlerindeki ahenk ve cazibeyi 
çoğaltmak endişeleri vardır. 

Bir yüzücilnUn rekoru ne 
olursa olsun temaşa luymetinin 
daha fazlalaşması için en ziyade 
ehemmiyet vereceği nokta, hare· 
ketleridir. Bilhassa bu endişe 
Amerika" yüzilcülerinde daha 
:r:iyade nazan dikkati celbetmek· 
tedir. 

Her şeyi ticaretleştiren 
Amerikalıfar yüzme şampi· 
yonlarmdan da istifade 
edebilmek üzere onların ca:ıip 
stillerle ahalinin aHllrnsını fazlalaş
tırına)arım istemeldedirlcr. 

BugUn hem yUzme rekorları, 
hem de yiizilş tarzı itibarile en 
fazla itibarda olan Amerikan 
yüzücüsü, şimdi sinema arfo;tJiği 

yapan Va)'smüllerdir. Buradaki 
resimlerde aağda Milllerin çok 

cazip bir allama vaziyetini, ıolda 
da bir kadın yilziidinün balıkla

maıını görüyoraunuz. 

Mandıralı Ahmetle Tekirdağlı 
HUseyin ayni mUsabaka iç.in kar• 
şılaştılar bu mUsabakayı da Te-
kirdağlı kazandı. 

Final müsabakası, Kara Ali, 
T ekirdağh Hilseyin, Bulgaristanlı 
Arif arasında yapılacaktı. Bunlar• 
dan Bulgaristanlı Arif nedense 
iinal mUsabakasma girmekten 
çekindi ve sahayı terketti. Bunun 
üzerine Bandırmalı Kara Ali ilt• 
Tekirdağlı Hüseyin pehlivan kar
fllaştı. GlinUn en heyecanlı mil· 
bakosı bu oldu. ilk dakikalarda 
neticenin kimin tarafından kaza· 
nılacağı belli değildi. Tekirda~Iı 
Hiiıeyin pehlivanın çok lrnvvetU 
olduğu muhakkaktı. Buna muka· 
bil Kara Ali hasım tecrübeli, 
hem de daha muk:ıvimdi. Tekir
dağh Hüseynin tatbik etmek iı• 
tedili oyunları zamanında keşfe
diyor ve bozuyordu. 

Bir müddet güreş çok çetin va 
ıert bir mahiyel aldı. Her iki 
pehlivan da öldiiresiyc hareket
ler yapmıya ve seyirciyi heyecana 
vermiye başladılar. Bundan sonra 
Kara Alinin hakiki kıymeti an-
laşıldı. Hasmını oyunla yenemi
yeceğini anlıyan Kara AH pazu 
kuvvetile onu sarsmaya başladı. 

Te\drdağlının gözlerinde kor
ku alametleri vardı. Hiiseyin 
pehlivan pes etmek suretile sa
hadan çekildi. Bu suret:e Kara 
Ali Tilrkiye Bnşpeh!iv:mlı{•t un· 
vanını muhafaza e:l1. - IH ı : ,ıu 



• ..Soa Posta,. haftada iki defa aiıı~ma '"Son Posta,. HoJivuUa Jmsu•i muhabiri 

bulunan y~giM Türk ı-azdesidir. H?

IİTut muhabirimiz. her hafta bize me' tu., 

ıöndcrir ve sinema ileminill içyüzıin ü SiNEMA uyfa11 yapar. Bu Hyfalarda düny.nın 

en ytni sinema haberleri, artistlerhı 

hayatı Ye ıinema ileminde!d aan'at 

anla hr. 

Jan Harlov 
Genç Yıldız, Kocasının 
Mirasını Elinden Kaçırdı 

Hoiivut (Hususi) - Sinema 
artisi:i Jan Harlov hiç bekleme
diği bir felakete uğramıştır. Genç 

~ ıan'atkar bundan bir müddet 
evvel Pol Bern ismindeki aahnc 
vazu ile evlenmişti. Pol Bern, 
iki gün evvel sokak ortasında 
ölli olarak bulunmuştu. Zabıta, bu 
ölümün sebeplerini el'an tesbit 
edebilmiş defcildir. Bu münase· 
betle servetinin Jan Harlova 
intikal etmesi 15z ı mgeliyordu. 
Halbuki Pol Bera tarafmdan 
1920 senesinde noterlikte tanzim 
olunan ve yeni meydana çıkan 
bir vasiyetname, bütün servetini 
hundan evvelki karııı Doroty 
Miyete bırakmıştır. 

Halbuki, ne Jan Harlov, ne de 
Pol Berni tanıyanlar bu kadı· 
llın mevcudiyetinden haberdar de
ğildiler. Sinema Alemi, inlihim bir 
miras dav.ısının açılmasını bek-
liyor. Çi\nkü Pol Bernin serveti 
100 bin dolardan fazla tahmin 
edilmektedir. 

Olen Nefret 

• 

cereyan !arından bahıedilir • 

Kıskançlık 
Glorya Suansonun 
Eşyaları Haczedildi 

Maruf sinema yıldızı G iorya 
Suanson son zamanlarda lio! ivut 
civarında son sistem ve son de· 
rece güzel bir villA yaptırmış, bu 
vilJA için yepyeni ve son modaya 
uygun mobilya takımı satın almış
tır. Yeni villAsı ye:ıi mobilya ile 
döşendikten ıonra, GJorya Suan• 
son istirahat etmek için A vru
paya gitmiş ve gitmeden evvel 
de her nedense mobilyayı yap
tırdığı fabrikaya olan bo rcunu 
ödememiştir. Bunun üzerine mo
bilya fabrikasının sahipleri mah
kemeye müracaat ederek ya pa
ranın verilmesini ve yahut mobil
yanın iadesini istemişlerdir. Mah-
keme, Glorya Suansoıı balihaztr• 
da Avrupada bulunduğu ıçın 
paranın tahsilini imkinsız bul
muş ve Amerikan kanunu mu
cibince bir karyola, bir koltuk, 
bir banyo ve bir etajeri G!orya 
Suansona bırakmak şartile diğer 
eşyanın fabrika sahiplerine teslim 
edilmesine karar vermiıtir. 

Yakında seyahatten avdet 
edecek olan sehhar yıldız, kendi 
gibi gUzel villasında mobilya ola
rak 1000 dolar kıymetindeki kar
yola ile bir koltuk, bir etajer ve 
bir de banyodan başka bir şty bu-

lamıyacakbr. Fakat iddia edildiğine 
göre gUzel yıldızın başına gelen 

Pek yakında Akvam Cemiyeti 
tarafından verilecek olan tahsisat 
ile " Ölmekte Olan Nefret ,. is
minde bir filim çevrilecektir. Bu 
filmin senaryosu maruf Fransız 
muharriri Blan~e tarafından ya
zılmış ve muharrir tam (150,000) 
frank almııtır. Bu filimde Harcı 
Umumiden 5 aene evvelinden 
başlıyarak Versay Muaheaeıinin 
imzasına kadar cereyan eden 
bahısler gösterilecektir. 

Edvij föyyer'i şimdiye kadar belki işitmediniz. Fakat Fransız sahnesinin müstesna bir yıldızı 
olan bu gUzel kız son zamanlarda sinemaya geçmiş ve harikalar yaratmıya muvaffak olmuştur. Siması 
ve vUcudü kadar sesi de güzel ve hatta çok gllzel olan bu yeni yıldız, bir sinema kumpanyasile 

!engin bir muk•vele imzalamıştır. Zarafet hususunda Fransız yıldızları arasında birinci gelmektedir. 

buaksilik, kendisini çckcmiyen bazı 
yıldızların teşviklerinden ileri 
gelmiştir. Bu suretle Gloryayı 
dile düşürmüşlerdir. Çünkü mr.h
kemenin verdiği bu karar, G orya 
aleyhine bir iskandal olarak te· 
lakki edilmiştir. 

Kırmızı Saçlı Güzel 

işte sizo Holivudun kırmızı saçlı ~üzelinin yenl bir resmini 
daha takdim ediyoruz. Klara Bt 9 L l en son filmine ait olan bu 
reııim A•ncrika muhabirimit taralı .dan hususi surette gönderilmiş-
tir. Güz.el Kl~ra bu filmi bilirdi '.. ten sonra hiç istirahat etmeden 
,Yeni bir filim daha çevırmıye başhyacaktır. 

Amerika da 
Bir Yıldız 
Parçalandı 

Nevyork ( Husuıi ) - Maruf 
sinema artisti ve dünyanın en 
cesur tayyarecisi Al Vilıon, Kliv-
lend' de bir uçuş csnaaında tay• 
yaresi kazaya uğrıyarak dütmüt 
ve parçalanmıştır. Al Vilson dün
yanın en cesur tayyareciıi idi. Tay· 
yaresi son süratle giderken hiçbir 
vasıtanın yardımına müracaat etme· 
den birlkartal gibi yerİJ\den fırlar 
ve başka bir tayyareye atlardı. Vil· 
sonun uçuşlarını seyreden halkın 
daima tüyleri ilrperirdi. Havada 
onun gibi hiçbir tayyarec l mahi· 
rane taklak atamamıştır. Al Vil· 
ıon şimdiye kadar ( Hava Kar· 
talı ) ( 3 Mil Yukarı ) ( Ha va Na· 
betçisi ) ( Hayali Tayyareci ) gibi 
büyük filimlerden başka birçok 
ta küçük filimler çevirmittir. Al 

Vilıon Holivutta " Havanın Ha· 
rold loidi ,, n2mile maruftu. Al 
Vilson 'çevirdiği birçok filimler
den ba~ka birçok ta havacılıia 
ait eser yazmıştır. 

HulAsa hem sinema yıldızı, 

hem tayyareci, hem de kitap 
mtiellifi olan bu adam, Ame
rikalılar tarafından çok ıe
vilirdi. Onun içindir ki birçok 
Amerikalılar bu ölüm karşmnda 
günlerce matem tutmuşlar, ağ
lamışlardır. Amerikanın birçok 
kiliselerinde Al Vilson için ka
labalık ruhani Ayinler yapılmıştır. 

Adolf Menju 
Çevirdiği filinılerde daima 

ihanet rolleri yapan Adolf Menju 
elyevm karısı Katerin Kervor ile 
birlikte Pariste bulunr.ıakladır. 
Menju okadar me.şg uldiir ki kat'-

iyen ziyan~tçi kabul etmeıniyo 1 
karar verm;ştir. 

Yeni Bir Sevda Filmi 

Holivuduu bu sene en çok hcğcni len ve en çolc pnra kaza· 
nan yıldız ı , burada en son çektird iği resmini gördüğünüz J.ınct 
Gavnor ' eh::-. Güıe: .Ja ıı e t çal şlığ F oks lrnmp:rnya smı:-ı baş yıl ~! zlık 
nwt ~ ehcsi:ı i k az. nmışt ı r. Ka iforn iya pl!ljla: ndan hc~1ü~ Holıvuc!~ 
c!ö,ıcn cici ) ı.dız ) t.: ı.i bir .:.C\'(la f. ı ıııi çc.vi ·cct·ktir. 



ISON rosT A) da Hanımtegze bütün 

rrrc!erin l.alp n· ~k i~lrrinde en •~mimi dert 
<: t;-ğıdır. Aill'n '7C'', cloııllarımxa söyliyemediğiniz 

: k dertlnini:ri lfa nımley7eye ya:ıınıı. Hanım-

<") 7e ya l er günkü ~ütuııda veya hususi mek
lur:a cevap \ertr. Hanımtep:enin fikirlrri, birçok 
ı l'ı•çleri büyiik miişküllerden lı:urtanyor. 

Dertlerinizi Hanımte_qzege Yazınız 

1 Anne Ve Çocıık 

K AD 1 N 
Sonbahar Modaları 

(SON POTA~ kadınları Ye genç kızları 
alAkadar eden mevzula~a her ~eyden faııla 

ehemmiyet vermektedir. 
Şimden sonra haftada bir defa Kadın say· 

famız olacak ve bu sayrada şunlar bulunacaktır 

Güzellik mueleleri, son modalar, çocuK-u· 
auzun terbiyesi, evinh:in l'Üzellifi, e• ialerl, 
el işler! ve saire ..• 

Çocuklara Naszl 
Masal Anlatmalı? 

Ç cculdara masal anlatmanın 

da ild nev'i vardır. Biri mantıki, 

/' 

Bu Sene Dantel, Krep Saten, Kac!i~e, 
Krep Romen , 

Vücudünüz 

Nasıl 

Güzelleşir? 

r 

r~~!) 
\ı~'·'c- "), . .. 

ffAf il 
. )ı il 

~ ~ : 

-~·~ 
diğeri de delicesinedir. Çocuğa 
anbtı!an masal ve hikAyeler, ço
c ujun ahlaki inkişafında çok 
biiyük rol oynarlar. Ve çocuğun 
dimağma terakki seyri verirler. 
Çocuga hakiki hikayeler, ahlakt 
}ıika) eler anlatmak, çocukta an
lamaksızın birçok iyi tabiatlerin 
b usulline sebep olur. Bu gibi hi-
•a} el eri dinliyerek bilyüyen ço

cuk, yüksek mefkfırelere ıahip 
olur. 

Çocuğa hissi hikAyeler, dev 
111asnlları, cinai ve korkunç vak'· 
nlar anlatmaktan içtinap etme
lidir. Bu gibi hikayeler en kuv-
vetli çocukların bile sinirle-
rını zayıflatır. Bilhassa sinirli 
hass:ıs çocuklar ıçın teh
lıke daha büytiktü:r. Bu gibi 
hikfıyeler yüzünden çocuk bülün 
h~lyatmda ıstırap çeker. Mütehas-

Kumaşları 
Modadır 

ı - Dantel greften aktam 
elbisesi. Y eıAne süıll keııilişin· 
dedir. Yaka, göğüse ıreçen parça, 
koltuk altları, hep sivri olarak 
açılmıtbr. 

2 - Mavi krep Htenden ak
ıam elbisesi. Bu elbiseye geçen 
parçalar da sivridir. Belinde iki 
billurdan düğmesi vardır. 

3 - Siyah kadifeden akşam 
elbisesi. Blüzun önll fevkalade 
kapalıdır. Arkası da fevkalide 
açıktır. Arkasında bir cim.ta 
bukl vardır. Etek, en biyesine 
yapıtbrılmıştır. 

4 - Mavi krepromenden ak
ıam elbisesi. Bluzun bir omuzu 
saç teklinde örülmüştür. Öteki 
omuzda da, yine ayni kumaıtan 
bir eşarp vardır. Elm&1 bir buld 
He bluza Lirleştirilmiştir. 

Ev Kadını Neler Bilmelidir? Saç Tıl1.Ja !eti 

Yüzün Lekelenme- Örgü Saçlar Moda 
sine Nasıl Mani 

l 
\ 
' 

\ 

Ne Yemek Yapsam ? 

Peynirli Domates 

Bu ılitünda gösterecetimiz 
jimnastik hareketlerini her kadın 
yalmz başına t_at- , 
bik edebilir. Bu 
hareketlerle YU:

cudUnüzU in~. . 
ve hareketli btr 
hale getirebilir· 
ıiniz. Muvazene 
için bacak idma
nı: Ellerinizi be
linize koyunuz. 

iki ayağınızı yan· 
yana getirerek 
muvazenenizi bu
lunuz. Ayakka· 
bılaranız ökçeli 
olmamalıdır. Ba-

dehu bir ayağınızı resimde göate
rilcliği Uzere kaldırınız. Bu ayağı 
indirdikten sonra, hemen ötekini 
kaldırınız. Hu hareketi beş defa 

tekrar ediniz.. Bu idmanda mu
vaffak olmıya baş\adıktan sonra 

dizinizi mümkün mertebe yukarı, 
burnunuza kadar kaldırmıya ça• 

laımız. Bet saymcıya kadar baca
ğınız yukarı kalkmalı ve aşağı 

inmelidir. Bu hareketi de on defa 
tekrar ediniz. Bu iki idmam da 

muvaffakıyetle yaptıktan sonra 
muvazene idmanını bitirmiş olur

ıunuz. Bu idman bacaklarınızı 
inceitmiye de yardım eder. 

ı 

sısların iddiasına göre çocuklara 
bu gib i korkunç hikayeler anlat
makla sinirlerinde yapılan tahri
bat, bir l<aza geçirmekten daha 
mühi·ndir. 

Bazı :zay ı f dimağlar bu gibi 
h ikayelerin tahtı tesirinde tama
men .Jumure uğrarlar. Çocuk he
yecan arar. Bunu sair vasıtalarla 
bul.rnı azsa hikAyede arar. Bu hi
kayeler çocukta heyecanlı La
yaller uyandırır, ve dimağ anor
mal bir şekilde inkişaf eder. 
Ve hayalında bu hikaye kahra-

Olmalı? 
YUztin güneşten lekelenmesine 

mani o lmak için, güneşe çıkmaz
dan evvel yüze bir miktar vaze
lin sürmelidir. Zeytinyağı da gayet 
faydalıdır. 

Beyaz peyniri iyice rendeleyi· 
niz. Domatesi ince ince doğra• 
yınız. Badehu taYada bir katık 
yağın içinde domatesi pişiriniz. 

Yere indirdikten sonra peynirleri 
içine karıotırınız. Ekmekleri 
mangalda iyice kızarttıktan son
ra bu mahlfttu üzerine ıllrllnüz. 
Bunu iki kat ekmek arasında 

ıaııdoviç yapmak ta mUmkllndllr. 

Şapka Modasında 

Değişiklikler 

, manlannı taklide yeltenir. 
Çok küçük çocııklara heye

cans.z peri hiyayeleri anlatılabilir. 
Fakat bunların hayal olduğunu 
söylemek şartile. Çocuklara en 
%İyade hakiki hayat hikayeleri 
anlatmak muvafıktır. Çocuklara 
hayvdn hikayeleri, gülünç hikaye
ler anlatmak bu suretle çocuğun 
neş' esini ar:tırmak lazımdır. 

E'lişi 

Kroşe Motifler 

/ '1 e ·~. 
G.çen haf

tak i nüshamız
da elbiselere 
işlenmekte o
lan kroşe mo· 
tifle rclen bir 
n i\muue ver· 
uıişt ik. 

de 

• 1pekli elbiselerin boyasını na-
sıl muhafaza etmeli? 

Bazı renkli ipekli elbiseler 
yıkanınca boyasını kaybeder. Bu 
renklerin bozulmas.na mini olmak 
için ipekli kumaşları ılık tuzlu 
su ile yıkamak lAzımdır. 

~ 
Siyah giideri çanta ve iskar-

pinleri nasıJ temizlemeli? 
Siyah güderi çanta ve iskar

pinleri temizlemek için bir yumur
ta beyazını az miktar siyah 
mürekkep karıştırarak silmeli, 
badehu yum şak bir fırça ile 
fırçalamalıdır. 

Jf. 
Çamaşırlarınıza latif bir koku 

nasıl verebilirsiniz? 
Portakal kabuklarmı fırında 

kurutunuz. Badehu bunları çama_; 
şırlarınızın arasma dökünüz. Ça
maşırlara gayet latif bir koku 
vermiş olur. 

* Çabuk kırılan ve çabuk bozu-
lan tırnakları iyi muhafaza için, 
yatmadan evvel Üzerlerine zeytin
yağı sürünüz. 

Kinini daima limon ile almağı 
tercih ediniz. 

elbise ko!larma işlenmektedir. Bu 
motifler Alger C. B. kotonu ile 
işlenmektedir. Renkler muhtelif
tir. Resimdeki model yeşil, mor, 
sarı, açık kahverengi ile işlen· 
miştir. 

Bu sene örgU aaçlar tekrar 
sahneye çıkmıştır. Bu tuvaleti 
ilk önce sinema artistlerinden 
Normn Shearer çıkarmışbr. Bonu 
müteakıp birçok s inema artistleri 
taklit etmişlerdir. Örgil saç mo. 
dası birçok dedikoduları mucip 
olmuştur. Birçok kadınlar bunu 
gece tuvaletleri için muvank 
bulmakla beraber, gündüz şapka 
ile giymek için muvafık bulmu
yorlar. Birçokları da büyük an
nelerimiz gibi saç uzatmak ve ör
mek modası geçmiştir diyorlar. 

l<irpik Hastalığı 
Kirpikler kadının süsii ve ziy· 

netidir. Fakat bazı kadmlar kir
piklerin dökülmesine karşı bir
takım kocakarı ilaçlarına, doktor
ların muvafık görmedikleri bazı 
t avsiyelere riayet ediyorlar. Eğer 
kirpikle riııizi kaybetmek istemi· 
yorsanız bu ilaçlara ve bu tavsi
yelere hiç ehemmiyet vermeyiniz, 
hemen doktora müracaat ediniz. 
Çiinkü, kirpik dökUlmesi bir has
talıktır ve hastalığı da ancak 
doktor tedavi eder. 

Turp Salçası 
Bir beyaz turp 
Bir çorba kaşığı sirke. 
Bir reçel kaşığı teker, 

Bir çorba kaşığı ıirke ile ka· 
rışbrılmış hardal, 

2 çorba kaşığı ıilt, 

1 çorba kaşığı ekmek kınnbsı 
veya pekıimet tozu. 

Beyaz turpu yıkayıp rendele
dikten ı onra bir mftddet aoğuk 
suda bırakınız. Badehu bir ten
cereye koyup bu mablutu içeri· 
sine karıştınnız. Badehu bir 
kaıık yağda bir kqık unu 

kızarttıktan ıonra bir fincan ılltJe 
pi~iriniz. Bu kremi de içerisine 

kal'lftırınız. Salçayı bir mllddet 
soğuttuktan sonra kullanmalı. Bu 
aalça balığa, soğuk tavuğa, ıo· 
ğuk ete kullanılabilir. 

Güveye Karşı 

Elbiselerinizi güvelere karıı 
muhafaza etmek için sandıklara 
naftalin döküyorsunuz. Fakat bu 
kafi değildir. Çünktı naftalin ne
kadar çok olursa olsun, bir san· 
dıkta uzun müddet duran bir 
elbise yine güvelerin tahribatına 
maruz kalabilir. Fakat hunun da 
kolayı vardır. Sandıkta uzun 
müddet kalan elbiseleri çıkarıp 

Gözleri, kaılara, çehreyi ta
mamen kapıyan şapka moda51 

tarihe karıımaktadır. Geniş ke
narla ppkalar, plAjlar ve aayfl

yeler için kullanılmakla beraber, 
ıehirde, ve tuvalet elbiıclerile 

giyilmemektedir. Şimdiki 9apka 
modasının aldıiı şekil, 1açlan 

kısmen, çehreyi tamamen mey
danda bırakan tekildir. Bu t•P· 
kalar çehreyi deha .genç röıter
diği için umumun rath•lİA• maı
har olmuılur. Reaimdt ı•ciOtO
nllı şapka bu ıene kabul edU•n 
en son ıekildir. Mni kadifed•a 
yapılmıştır. Tl\yU ye9ildir. 

havalandırm:ık ve işl pek aeyrek 
olmıyacak bir tarzda yapmalı 
kafidir. 





( Çok Eski Devirlerde lstanbul J 
Eski stanbulun eşhu 
Hapishane Ve Zi an arı 
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Güzel Kadınlar Şunun Bunun T aarru
zundan Yakalarını Kurtaramazlardı 

Kanuni Zamanında Galata Kulesinde 
31 Bin Esir Hapsedilmişti 

Agavni (C) Beyi 
Muharriri .lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-128-

Misafirler gittikten sonra, her 
taraf kahkahalarla çınlamıya 
qaşlamıştı. Sarıklar ve cübbeler, 
çıkarılarak birer tarafa atıhyor .. 
artık Fehim Paşanm adamları 
hakiki çehrelerile meydana çı· 
kıyorlardı... Bet on gün ıonra 
Margerit, babasının evine avdet 
etti. Ve arkasından ıu haber 
ıönderildi. 

Paıa, karısını boıadı.. Ne ya
paLm, bizde Adet böyledir. Al
mak ta var, boşamak ta •.. 

Gariptir ki, bundan sonra da 
bu genç kadın Fehim Paıayı 
bırakmamıı uzun mUddet onunla 
beraber yaıamıştır. 

Hatta, meşrutiyetin ilanından 
•onra gUzel pozlarda ahnmıı 
resimlerini kartpostal yaptırarak 
•• altına da: 

( Mar garH Fehim Pa•• ) 
Yazdırarak hem kendisine 

reklAm yapmış, hem de epeyce 
para kaıanmışbr. 

* Yine bu esnada Göztopede 
mühim bir facia olmuştu. O sene
nin sayfiye mevsiminde bir aralık 
Fehim Paşa Göztepede bir köşk 
tut muştu. Bu köşke yakın köşk
lerden birinde, BabıAli ~emurla· 
rından bir zat oturuyordu. Bu 
ıatın afif ve terbiyeli bir kızı 
vardı. Kızın güzelliği, derhal 
Fehim ve avenesinin nazarı dik
katini celbetti. Kıza el altından 
haberler gönderildi. Tehditler 
edildi. Fakat, aldığı met1n ter
biye hasebile kız bunların hep· 
sine mukavemet gösterdi. Bu 
esnada, bütUn aile efradı, hale· 
can ve ıstırap içind~ idi. Ktzla· 
rını sokağa çlkarmak şu tarafa 
dursun, pencereden bile baktır· 
mıya korkuyorlardı... Gecenin 
birinde, iki azgın şerir, duvardan 
atladı. Maksatları, köşke bu 
ıuretle taarruz ederek kızı ceb
ren kaçırmaktı. Fakat, sabaha 
kadar uyumayıp nöbet bekllyen 
bahçivan derhal bu şerirleri kar· 
ııladı. Aralarında bir boğuşma 
başladı.. Nihayet sadık bahçıvan 
bu iki miltecasiri fena halde 
hırpalıyarak kaçırttı amma, ken
disi de birkaç yerinden yaralandı ... 
Bu hldise ilzerino artık o aile 
orada barınamadı. Henüz yaz 
ortasında köşkü bırakıp İstanbula 
inmeğe mecbur ka!dı. 

Bu hAdiseden on beş yirmi 
gtin kadar sonra, diğer bir vak'a 
oldu... Yine o civardaki köşkle
rin brinde oturan bir memur 
ailesinin Uç kızı vardı. Bu kızların 
üçü de güzel ve yetişkindi. Bir 
örnek yeldirme ve başörtülerle 
gezmiye çıktıkları zaman herke-
sin nazarı dikkatini celbederler· 
di. Yukarda naklettiğimiz köşk 
vak'asından sonra bu aile de 
korkularmdan kn:fo.rmı köşke 
kapadılarsa da, it İjten geçmişti. 

Çıldırasıya Seviyordu. Fakat Babası ... 

ı 
Günün birinde, bunlara da haber 
geldi. BüyUk kızla ortanca kız, 

Kadıköyde bir ebenin evine da
vet ediliyordu. Aile şaşırdı. Der-
hal lıtanbula nakletmek için ha
zırlıklar başladı. Lakin o gece 
bu şerirler köşkün kapısma 
dayandılar. Kapıyı kırmak için 
zorlamıya başladılar. Kö,k halkı 
pencereleri açarak korkularından: 

- Hırsız var.. imdat!.. 
Diye haykırmıya bışladılo.r. 

Kızları da arka taraftaki yüksek 
pencereden bin halecan ile bah· 
çeye atlatarak komşuları olan 
bir doktor paıanın köşküne ka· 
Ç'fdılar. Ertesi gün kö~kll ve 
eşyayı olduğu gibi bırakarak 

İstanbula can attılar. 
Bu şerirlerin tasallutu, yalnız 

muhitlerine münhasır kalmayıp 

lstanbulun her tarafına sirayet 
ederdi. Bu cümleden olarak Ba· 
kırköyde cereyan eden bir vak'a 
da bir hayli zaman köy halkına 
heyecan vermiş, birçok kimseleri 
titretmişti.. Bakırköyde oturan 
ve Meşrutiyetten sonra salbeo 
idam olunan Miralay lsf!lail Bey 
ile, (Huban ıokağ) mda ittihatçı· 

ların fedaileri tarafından katlo
lunan (Düyunu Umumiye memur
larından Zeki Bey) arasında, lsta
siyon civarındaki mezarlığın ar
sasmdan dolayı bir kavga çık
mıştı. Zeki Bey, bir taraftan 
hamisi olan Mizancı Murat Beye, 
diğer taraftan da babasına istinat 
ederek İsmail Beye mukavemet 
ediyordu. Zeki Beyin babası, 
HünkAr çavuşlarından (Kayserili 
Ahmet) isminde bir adamdı. Bu 

adam alelade bir hünkar çavuşu 
olmakla beraber, gayet girgin ve 
saray erkftnına kendisini sevdir
miş olduğundan adeta kendine 
göre bir niifuzu vardı. Buna bi
naen Zeki Bey, Miralay fsmail 

B.eyle çarpışmaktan çekinmiyordu •.. 
Ismail Bey nihayet düşilndU. 

Zeki Beye kat'i bir darbe 
vurmak için onun aleyhinde bir 
jurnal tertip ederek Fehim Paşa· 
ya vermekle beraber refikası 
hakkında da kulağına bazı şey
ler fısıldadı... Zeki Beyin refikası 
o tarihte cidden güzel bir ka· 
dındı. Ve zavallı kadıncağız ken
di muhitinde sakin bir hayat 
yaşardı. Fakat buna rağmen 
ufak tefek taarruzlar ba,ladı. 
Zeki Bey, muhtemel olan bir 
feMketin önüne geçmiyc çalışır· 
ken. bir gün müthiş bir taarruza 
uğradı. Bir akşam. lstanbuldan 
köye a'Vdet eden Zeki Bey, 
trenden inip te - o zaman istasi
yomfa bulunan - gazinonun önlln· 
den geçerken birdenbire üç kişi 
ile karşılaştı. Bu üç kişi, Zeki 
Beyi ortalarma aldıla'r. Ellerine 
taktıkları çivili eldivenlerle ka
fasım, gözünü yardılar. Bereket 
versin, o esnada trenden in
miş olan bazı mühim zevat işe 
müdahale ederek Zeki Beyi mu· 
hakkak bir felAketten kurtardılar. 

( Arl.n!lt var ) 
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Elhamra sinemasında 

Ejderin Kızı 
Büyük ve heyecanlı bir sergüzeşt 

Mümeuilleri: 
SESSUE HAY AKA VA - ANNA 

MAY WONG Türkçe kısımlarda 
ZEHRA HANIM • ZİHNi BEY 

Melek s;nemasında 

Deınir Kafes 
Haki kt hay.\ t s ahnelerin den alın ınış 

biiy ü k bir f lim 
Mümessili: 

SlUViA SJDNEY; Tü~kçeli kısım
la rda YAŞAR ve Keınal Beyler. 

~ski devırde bir karvenaeray 
Eski lstanbuldan bahsederken 

hapishanelerini ve zindanlannı 
ihmal etmeyi doğru bulmadık. 
Çünkü eski devir hapishaneleri 
çok şayanı dikkat mUesseseJerdJr. 

Bizanslılar zamanında İstanbu
Jun birçok yerlerinde zindanlar 
ve hapishaneler vardı. Adalardaki 
Manastırlar da bir zindan ve 
hapishaneden başka bir şey de
ğildi. Buralara birçok imparator 
ve imperatoriçelerle prens ve 
pro:ısesler hapis ve nefyedilirlerdi. 

Bunlar arasında Selçuk prens
leri de vardı. Bizanslıların hapis 
ve işkence usulleri pek zalimane 
idi. Bizausın en korkunç hapis
hanesi Ayvansaraydaki ( lsak 
Angelos ) kulesi altındaki ( Ane· 
mas) zindanlarıydı. Buraya siyasi 
ölüm mahkumları konurdu. Bu 
zindanın altından Ayasofyaya 
kadar uzanan gizli yollar vardı. 
Bizanshların ikinci derecedeki 
mahkumları da Zindankapısmdaki 
hapishanede bulunurdu. Sulta
nahmetteki ( Mağnos ) sarayının 
bodrumları da Bizanshlarm ha
pishaneleri idi. Ayrıca her sa
rayda da hususi hapishaneler 
vardı. Fetihten sonra Osmanlılar 
hapis ve işkence usulünü aynen 
Bizanslılardan kopye etmişlerdir. 
Padişah saraylarile Sadrazam ve 
vezir konak!arının kapı araları 
birer hapishaneden başka bir şey 
değildi. Padişahlar ve sadrazam
lar birçok kimseleri kendi sa• 
raylannda hapis ve idam et
mişlerdir. 

İstanbulda Türklerin en eski 

paşalarla padişah gonç Siileyman 
ve veziri Da•ut pafa, deli Hüseyin 
ve tabanı yastı Mehmet paıalar 
burada hapis ve idam edilmit
lerdir. Y edikuledeki Yazılıkalede 
padişahın harp ilAn ottiği dev-
letlerin ıefaret heyetlerile siyasi 
mücrimler hapsolunurlardı. 

Yavuz.un Mısırdan getirttiği 
Abbaıf halifesi ( Mütevekkil 111 ) 
( M 1520 ) senesine kadar bura· 
da hapsedilmiş ve Kanuni ı:ama
ninda serbes bırakılmıştır. COnba 
ve hafif clirUm sahiplerile borç
lular ve ahlaksız kadınlar da 
Zindankapısmdaki (Babı Cafer ) 
zindanında hapsedilirlerdi. 

HarDnllrreşidin bir diplomabnı 
Bizans İmparatoru bu zindanda 
hapsederek öldUrdnğn için TUrk-
ler burasına ( Babı Cafer ) ismini 
vermişlerdir. Şarkta ve Blzanıta 
hapishaneler ziya ve hava almı· 
yan karanlık kuyulardan ibaretti. 
Bunun için de hapishanelere zin
dan ismi verilirdi. Tevratta da 
hapishane ile kuyu ayni manada 
kullanılmıştır. Çünkü Peygamber 
Yusuf kuyuda hapsedilmişti. Mab .. 
kumlara ekmek ve suları yukar-
daki deliklerden uzatılırdı. 

Bu iki hapishane ( 1247 ) se-
nesinde İkinci Mahmudun zama
nında Sultanahmetteki Mehterano 
( şimdiki hapishanei umumi) 
yapılıncaya kadar devletin 
resmt hapishaneleri halinde kul· 
lamlmışbr. Mahkum kadınlarda 
Hasekideki timarhaneye ve bili· 
hare 1286 tarihinde de umumi 

hapishanesi Rumelihisarında (M) hapishanede hususi kısım hazır-
kalesi ismi verilen sahildeki lanarak oraya nakledilmişler ve 
Halil Paşa bOrclidür. Bu kaleyi Hasekide şimdiki hastahane ha-
F atih kendi ismine benzeterek line komuştur. 
(Mehmet) şeklinde yaptırdığı için RumeUhisarı ile boğazdaki 
bu bürce (M) ismi verilmiştir. (Kalei kilit Bahrisiyab, Rumeli) 
İslanbulun zaptından evvel Fatih ye askeri mllcrimlerle kürek mah· 
bu hisarı yaptırırken suç işliyen kumları hapsedilirlerdi. Tiirkele-
amele ve askerleri burada hap- rin en korkunç zindanlarından bi-
settirmiştir. risi de Tersanedeki (Sanbule) ba-

Fatihtcn sonra İstanbuldakl pishanesidir. Kanuni zamanında 
ilk Türk hapishaneleri de Zindan- burasile Galatakulesinde tam (31) 
kapısındaki hapishane ile Yedi- bin esir hapsedilmişti. tlu ıinda-
kulede Altınka;; ı ittisalindeki nı gece gündüz (300) Arap ne-
mermer kuledir. Bu kulenin için- feri beklerdi. Evliya Çelebi bu 
de kanlı kuyu vardır. Burada zindan için şunları söyler: 

11Ôy-
ö!ünıe mahkum yliksek rütbeli le bir harci kadim üzerine ya· 

1!111-ml!IBlll!l-il!iıilii!IJJl:-E!IU!Eilı'!m~ l •:wugsı'ôt'Eifıi!'MEMfrA'W"' ·- devlet ricali ile padişahlar hapse- ptlnuştir ki bir veçhile beni adem 
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HE Ry F 1 dilirdi. Fatihin sadrazamları Halil anda rahat bulamaz. 
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tcmaşageranını son derece A~a.bt Hu ut J?.İShanesi idi. Okmeydanında ve 
Andre Luguet m e mnun b ırairnuştır. \3. Cema.t'vvel· IJ)l 2 EylUI •5e .,. nıs Uskiidarda birer hapishane var-

Heyeti tems' liyesi başında: dı. Tersanede eski gl!miler için· 
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AND RE BURCERS ve MADELEIN Vak'• de bazı siyasi mahkümlar h apse--
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TİMURLENK 
lhtiya;- Kocaları~"harrA~: 
lattıkları Hikiyeler! .. 
~ Şiındi bir "Emir Hüseyin" 
\a hetindcn Urkl\yordu. Bahtm 
.. Yit bir cilvesi sanki ta
la kk~k etmiş gibi tepeden 

PUga kadar titriyordu. Onlar, t iki genç v~ güzel kadın 
~ llllr HUseyinin mahrem aczinden 
~ •hsederck vaktile nefislerini 
) tndine arzetmişlerdi. T evekkUl 
,•tın veya öbür gUn ayni tera
~ lle başka bir adamın kucağı-

mı atılacaktı? 
lıt liınur, bu acıkh yehme kapı· 
hlc kapılmaz köpürdü, kırmak ve 
, krtJak ihtiyacile kükredi, Te
>t kl\le atılmak istedi. Fakat 
,:•dılışındaki o büyük mekAnet 
, ' ınUessir oldu, teenniden 
Yrılrnadr. 

tıl l<ı~a karşı gösterdiği şiddetin, 
lı ıttın saray dahil ve haricinde 
~-n~ıracağı dedikoduyu düşün
t ' hıddetini yendi, ml\layim dav
k•ıırnakla şu müşkUliln içinden 
lıttulınayı tercih etti. 

b· MUliyemet!.. Fak at nasıl? .. 
~~ çökiip yalvarmalı mı idi ? 
~ ıyaşı döküp inlemeli mi idi? 
~ ~tineleri açıp ortaya mücevher-
.r, mi dökmeli idi?.. Bunların 
~birini yapamıyacaktı. Dünyaya 

.. ~ diğindenberi bir an bile iğil
" 'Yen bu baş, minimini bir kı
tttı. • Önünde mi yerlere sUrüne
tıı·ktı? Hiçbir emel için nemlen-

1Yen bu gözler, bir Moğol 
;tYl&nını ra metmck ıçın mi 
~al dökecekti?.. Hayır, yüz 
tı~tre hayır. Timur gibi bir 
~ •n.gir bunları yapamazdı. Her
~ llgı bir ıevk, herhangi bir zafer 
tıı il diliyle, gözile ve elile 
het veremezdi. 

~ llkin bu vaziyete nihayet 
trllıek t - 'd· Y •v )' ~ e zarurı ı ı. a ıgme ı, 

dil 'iil mtlidi. Kovulunan yerde 
) ~trtıak milmkünsüzdü, kovana 
'ıilı>lığma pişman etmek te imkan
ı RÖrünüyordu. O halde? .. 

~ 'I'irnur, odasının istihza hay· 
~!an nefis eşyası iizt!rinde 
~~~!erini dolaştıra dolaştıra mu
t il)';alarını mtisbet bir neti
h~Ye vardırmak istedi ve gozune, 
/~ köşeye konulmuş olan l.itap 
~ıgını çarptı. Bunlar, bu kitaplar 
~lln nedimleri idi. Harp mey· 
d lllarında olduğu gibi ıükfın 
~~llılerinde de yanından uzak 

~urmazdı. 
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Bu ıadık nedimlerin o acı 
buhran ıarasmda gözüne ilişme
sinden tuhaf bir haz aldı, ekse
riya yaptığı gibi tefeUl etmek 
arzusuna kapıldı, Tevekküliin 
sakin çehresine bakmaktan çeki
nerek yava~ yavaı } ürüdü, 
yığının içinden gelişigüzel bir 
kitap çekip aldı. Bu Şeyh Sadi
nin me~hur Gülistanı idi 1 

Gi\füıtan !.. Hiçbir çiçek ver
miyen ~u kısır gecede bu kitabın 
ele gelmesi n~ istih.ı:alı bir tesa
diiftu? Timur, bahtın bu müsteh
zi nlinıayişioi bir kaş çatkmlığile 
karşıladı ve k:t tbı iki eli arasına 
alarak bir şeyler okuduktan, niyet 
te tuttul<tan sonra gclişigiizel bir 
ıayfa açtı. Halecan içinde idi, 
ellerine belirsiı; bir titreme ya· 
p.şm ·ştı. Sanki "yarın,. denilen 
meçhulü, ör.ündeki sa}fada biiti.in 
çıplaklığilc görecekmiş gibi telaş 

ve tehalük göstt.'riyordu. Zaten 

Timurun yegane zafı bu idi. 
Koca cihangir kitap falına, 
derviş istiharesine, mağribiler 

cifrine kıymet \'erirdi. Heniiz 
pek genç iken ve alelade bir 
asılzadelikten başka tutamak yeri 
yokken bir şeyh, kendisine "Sen 

cihangir olacaksın,, demişti. O 
kehanetin doğru görünnıiye baş

ladığı gündenberi Timur, falcılı

ğın her nev'ine itimat besliyordu. 

Şimdi de derin bir teheyyüç için
de Gülistandan Tevekkülün yü
reğini ve keneli aşkının istikba
lini soruyordu. [ J] 

Timur, iyi farisi bilirdi. 
Şahnameyi, Bustnm, Gülistanı, 
adeta hafızasına geçirmişti. Bu 
sebeple niyet tutarak açtığı 

sayfad"n iki satır okur oku· 
maz nas;} bir mevzu ile kar
şılaştığını anladı ve bembeyaz 
kesildi. Bununla beraber kitabı 

elinden bırakmadı, sedire doğru 
yüriiycrek yıkılır gibi oturdu ve 
~·ıkan h ikayeyi kelime kelime 
okıım ya koyuldu. 

Bu, Gülistandaki altıncı bat' 
hikayelerinden biri idi. Bliyük 
şair Sadi, altı baba ayırdığı kita· 
bmm son kısmını ihtiyarlığın dert· 

lerine, elemlerine, sıluntılarına ve 
v. ülünç tecellilerine tah!i>is etmişti. 
Tiınurun falına çıkan hikayede, 
genç bir kızla izdivaç eden 
pejmürde bir ihtiyarın acıklı 
husranını ihti\ .t ediyordu. Bu 
ihtiyar, yakışıksız bir evlenmeden 
sonra karısını neş' elendirmek, 
kendisine ısındırmak ve o genç 
yüreğe girebilmek ~çin her gece 
tatlı fıkralar, eğlenceli masal

lar söylemeyi itiyat edinmişti. 

ancak bu suretle - yaşlar ara
sındaki nispetsizlikten doğma -

ı uçurumu doldurmak istiyordu. 

[ 1] Ti ııı• ı r. ıne;-lıur l'irdı • \ in in me-
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( Arkas ı 'ar ) 

"Diyorlar Ki:Hükômet Hepi~ 
mizi Ayni Derecede Düşünür,, 

(Ba4 tarafı 1 inci aayfada) 

tahlilde yeni bir istikamet aç· 
ması ihtimalini diişlinmekteo ileri 
gelmektedir. 

Maamafih kendilerine mUra
caat ettiğimiz zevat arasında 

Tevfik Yılmaz Bey, isminin ya· 
zılmasında mahzur göremedi. 

Kendisi komisyoncudur, bu 
itibarla umumi vaziyete nispeten 
bitaraf bir gözle bakbilecek 
vaziyettedir. 

- Ne yapmak lazım? 
Bence kontenjan usulü 

faydalıdır. Kalmalı, fakat tadil 
edilmelidir. Bilirsiniz: gümrük 
tarifesi yekdiğerine yakın mu\.ı

telif eşyayı bir yere toplamıf ve 
bir numara altında zikretmiştir. 
Kont~njan listesi de filan numa
ralar girebilir, giremez veya fU 
kadarı ithal edilebilir şeklinde 
tespit edilmektedir. Halbuki 0 

maddenin içinde memlekette 
mümasili yapılan madde de 
vardır, yapılmıyan madde de 
mevcuttur. 

Tadil edilecek ••Y·· 

tedarik eden sanayı ıse iptida 
maddeleri için gümrüğe tabi tu• 
tulmalıdır. Bu suretle yalnız, fab
rikacılar değil, hükumet te ka
zanmış olur. 

Bu neviden öyle sanayi şube
leri vardır ki, giimrlik resmi ver-
meden ipticlai madde girdiği hal
de mamulitını çok pahalıya sat
makta ve bu para da halktan 
çıkmaktadır. Hükömet bizim ba
bamızdır. Bir kısmına peynir ek
mek bir kısmına baklava ver
mez. O, herkes için niabi bir 
refah teminine çalı~ır. Bina
enaleyh maddei iptidaiyesini ha
riçten, velev gümrük vererek 
getiren sanayi mamulAb pahalıya 
satılmamalıdır. Meseli: Muafiyet
ten istifade enerek dahilde yapı-
lan araşit .sabunları, en iyi 

zeytinyağlarından yapılan ıa-

bunlardan bir kuruı aşağıya 

satılmaktadır. Halbuki, hiç ol· 
mazsa 5-10 kuruş aşağıya satal
ması lazımdır. 

GUmrUk Meselası •• 
Tacirler gümrükte hiçbir 

1 

müşkülat görmüyorlar. Gum .. 
rlikten şikAyete hakkımız yoktur. 

Taka• Meselası 

Takasa gelince: Takas, ihra• 
cat için çok faydalı olmuş ve 
takasın ithalat eşyasının pahalı• 
laşması dolayısilc köylüye; kat'iy• 
yen fena bir tesiri olmamıştır. 

Çünkü, ihracat vesikaları mu• 
kabi!inde ithal edilen eşya daha 
ziyade podra, f pek çorap, çocuk 
oyuncakları ve ıaire iİbi li\ke 
Cfyadtr. Bunu da şehirlerdeki 
:ıcngin halk kullanmaktadır. 

Para Meselesi 
Döviz muvazenesine ehemmf.. 

yet verildiğini görilyorum. Şim

diye kadar yap:lan kanun •• 
kararnameler bu maksadı temin 
için yapılmışlardır ve iyidirler. 
İhracatı teşvik için ithalatı, 
fabrikacı ve saire ihracatçı, 
bir prim vermelidir. Takasa 
tlbi eşya fiati dahilinde arttığı 
bu prim dolayısile köylüye git• 
mektedir. Bu auı·etle köylünün 
refah seviyeai Ye vergi vermek 
kabiliyeti artmış olacaktır. 11 

- Bence bu sahada yapıla
cak şey ba~ittir. 

~ G §' .. 

Memlekette, ihtiyaca kifayet 
edecek kadar imal ve iıtihsal 
edilen maddeleri mutlak ıurette 
men, kısmen istihsal ve imal edi· 
)enleri nisbt suretle tahdit etmeli 
hiç imal veya istihsal cdilmiyen~ 
leri de mutlak surette serbest 
bırakmalıdır. 

ı--B-u_g_u_·· n_Ü_n_M_e_s_e-le_l_e-rı-.n-d_e_n--.1 

ilmi Istılahlar Kültür Li
sanlarından Alınmalıdır 

Fabrikalara Oellnce 
- Bizde, sanayi de bir sistem 

dahilinde himaye edimemektedir. 
Mesela: Her sanayi şubesi mU
savi derecede himaye edilmekte
dir ki, hu doğru değildir. iptidai 
maddelerini memleketimizde teda· 
rik eden sanayi birinci derecede 
himaye edilmelidir. 

İptidai maddesini hariçten 

(Baş tarafı 1 ind 1ayfada ) 

ana dillerinden almamız lAzım 
olduğu kanaatindeyim. 

Hangi kültiire mensubuz? Mek
teplerimizde arapça ve acemce 
kalktığı, münevverlerimiz bu diller
den yilz çevirdiği gUndenberi milı
lüman Şark medeniyetinden ay· 
rıldık, Garp medeniyetine girl· 
yoruz. 

ilmi ıstılahların nasıl yazılması 

' ±s&iii 

iLAN 
fstanbul Tramvay Şirketi Müdürlüğünden: 
İstanbul Tramvay Şirketi müdiriyeti, 15 eyliil 1932 tarihinden 

itibaren ikinci mevki tramvay arabularmda tenzilat ile seyahat 
hakkını bahşeden mektepli kartları vermiye başlıyacağını muh
terem ahaliye ilan ile kesbi şeref eyler. 

Bu kartlar, yüksek mekteplerden gayri mckatip talebesine 
verilecektir. 

Mektepli kartları, şeraiti atiye dairesinde Galata'da (Tünel 
arkasında) Şöğütlü sokağındaki Tramvay Şirketi hareket dai· 
resinde tevzi olunacaktır. 

1 - Kart alacak mektepli, on beş yaşını geçirmiş olma
malıdır. 

2 - Mektepli, Uzerine 15 kuruşluk pul ve mektek müdiri
yetinju mührü ile mühürlenmiş fotografiıi yapıştırılmış olarak, 
hakikaten mezkür mektebe devam ettiğine dair bir kıt'a tas
dikname ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, nUfos varakasını 
4 - Mektepli, vesika eb'admda 

melidir. 

göstermelidir. 
ikinci bir fotoğrafi getir-

5 - Is tan bul Tramvay tirketi tarafından verilecek olan kart 
üzerine yapıştırılacak 15 kuruşluk pul mektepliye aittir. 

6 - Evvelce kendiıine bir kart verilmiş iıe, mektepli evvelA 
eski kartı iade ederek mukabilinde yenisini alacaktır. 

7 - Kartııı tevdiinde 2 1 2 kuruş alınacaktır. 
8 - Mektepli kartları Tramvay Şirketinin mezknr hareket 

dairesinde cuma ve tatil günlerinden maada hergün saat 8 1 2 
tan 12 ye ve 13 1 2 tan 17 ye ve pazar günleri yalnız saat 
8 l ·2 tan 12 ye kadar verilecel<tir: 

Muhterem halkın beyhude vakit kaybetmemesi için kart 
almak Uzere mezkür dairemize ancak yukarıda izah edilen 
şerait dairesinde ve tekmil evrakı matlubeyi getirerek müraat 
etme&i rica olunur. 

İstanbul Tramvay Şirketi 
Miidiriycti 

lazımgeldiğini ıoruyorsunuz. Ben• 
ce böyle bir sual varit olamaz. 

Kelimelerin kültür lisanların· 
dan alınması IAıımgeldiğini söy• 
ledim. Fakat kelime bir 1Afızda11 
ibaret değildir; manuı onun 
hem IAfzında hem de kisvesin
de, yani yazılış tarzındadır. 
Zaten bugUnkU medeniyet ku• 
laktan çok fazla göze hitap eder. 
O halde bir kelimenin nasıl 
okunduğundan ziyade nasıl yazıl• 
dığı ehemmiyetlidir. Eskiler Arap
tan, Acemden kelime alırken 
bunu hissettikleri içindir ki o' ke
limelerin asıl dillerindeki imlaları .. 
nı da bozmamışlar ve onları 11 ha• 
kikaten,, almışlar. Halbuki bugün 
Avrupa dillerinden aldığımız ke
limeleri hakikaten almıyoruz; 
kendimize mal etmiyoruz; onları 
yabancıdır diye kullanıyoruz. 

Bir millet için yabancı kelime 
mensup olduğu kültürden hari9 
kelimelerdir. Evvelce bizim için 
arapça veya acemce kelimeler 
yabancı değildi; çünkü onlar 
mensup olduğumuz kültürlin malı 
idi. Bugün psikoloji, kontenjan ve 
saire gibi kelimeleri yabancı ad .. 
detmemizde bizim o kelimelerin 
mensup olduğu kültüre yabancı 
olduğumuzu gösterir. Yabancı 
olmasaydık onları asıl ıekillerin· 
de yazar ve kendimize göre, yani 
telaffuzunu değiştirerek okurduk. 

Bilmem bundan ıonra bir 
hulasa yapmak lazım mı ? Yine 
hep itilince ve yunanca mesele
sine gelmek istiyorum: Garp 
kültürüne mensup olacaksak o 
kültürün ana dillerini, yani latin
ceyi ve yunancayı öğrenmiye 

mecburuz. Tiirk ırkı arasına müştere~ 
bir yazı ve edebiyat lisanı yapı .. 
labilir mi ? diyorsunuz. 

Sizin Türk ırkı tabirile ka ... 
tettiğiniz insanlar hep bir dil 
kullanıyorlar. Azerilerin dili ile 
bizimki arasında ancak mahalli 
farklar var. Onlar bizim yazıları• 
mızdan ve biz onlarınkinden lıoş• 
tanırsak tabii bir surette aramız· 
da farklar eksilir. Bugiinktı 
Türk milleti, yani Türkiye Ciim· 
huriyeli milleti tabi olduğu 

, ahvalin tesirile dilini istediği gibi 
değiştirir. Biz bunu yaparken 
başka cemaatlerin bizi anlayıp 
anlamamas nı değil, biribirimizi 
anlamamızı istiyoruz.,, 
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lnj!iltcn• Hiikfıırıeti tarnfınılaıı G:ı·t.i 
Il?:. ııo lı<•ıli~·p, C'dilen f•:-ıı·rirı fer<"iitnc<1i 

ÇANAKKALE 
jl Küçük Haberlej 

Gümrükler İçin Mü
tehassıs Getirtiliyor 

Küçük ilini ar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·Al"!{ 

J 
F 1 Bahçekapı, Kazmlrcı ı -102- Yazan: Ceneral Oglander 

Bir Yığın Yar alının F erya
dına Canlar Dayanmazdı 

Güwrükler İşinin idare 
Şekli T a~il _Edilecektir 

GümrUk ve İnhisarlar Veki
leti için Avrupadan iki mütehas· 
sıs g etirtilecektir. Mütehassıslar, 
gümrükçülüğü ve gümrükJerin 
idari tarzlarını bugünkli ihtiyaç 
ve zaruretlere göre tanzim ede· 
cekler ve idare şeklinde icap 
eden tadilatı yapacaklardır. 

L ahr mtleuesesioln üatllnde, 

FAYDALI ADRESLER Izzrt Bey ifan. Her gun saat 10 d 
_ 19 a kadar. _/: 

DOKTORLAR 
( Operatör ) 

1 Catalofl"~ BUnyamln •lepan ki saba" ~-
Eczanesi sahibi. Gedikpa9a, :\riiSC" 
sokak No 2 Her gUn, cunıaflan ııı~ 

saat !}-::?0 ye kaılar. _} 

İşte bu müşkül vaziyette 
Jeneral Hamilton çabuk ve 
isabetli karar vermek ve 

Yerdiği kararda azmetmek gi
bi büyük askerl meziyetlere 
malik olduğunu ispat etti. Jene

ral Birdwoodun raporunu yüksek 
ıesie okuduktan sonra, yanın

daki erkim harbiye zabitlerine 

karadaki vaziyet hakkında birkaç 
sual sordu, fakat bu zabitan da 
Jeneral Birdwood' dan dah~ faz
la bir şey bilmiyorlardı. Nıhayet 

Amiral Thursly'nin mUtaleasını 

sordu. Amiral, askeri karadan 
'ekmenin en aşağı iki glin de

vam edeceğini, mamaafih sebat 
etmeleri lüzumu kıtal.ta münasip 

bir surette anlatıltrsa, askerin 
sebat edeceğine şüphesi olmadı
ğını söyledi. Jeneral Hamilton' da 
aynı fikirde idi. 

Başka bir şey söylemeden 
derhal oturdu ve Jeneral Bird
wood şu cevabı yazdı: 

"Verdiğiniz hnberle~ cidden 
mühimdir. Fakat siperlere yerle· 
şip dayanmaktan başka yapacak 

bir şey yoktur. Amiral Thursbynio 
ıize izah edeceği gibi, kıtaatı 
karadan çekmek ilci günlük ha
rekata muhtaçhr. Avustralya tah
telbahri Boğazı geçerek bir 

türk gambotunu torpitıedi. Tele
fatmın ağırlığma rağmen Jeneral 
Hunter-Weston yarın \leri hare-

kata geçecek. Bu suretle sizin 

Uzerinizdeki tazyiki hafifletecek
tir. Sizin ve Godleyin kıtaahna 

son bir gayrette bulunmalan 
lüzumunu münasip bir surette 
anlatınız. " 

H - meselenin en müşklll 

ıafahah geçmiştir. Şimdi siper• 
lere sokulup dayanm<>.k lazım

dır. ,, 

Acele Amiral Thursby ile 
karaya gönderilen bu kat'ı em
rin biiyük bir tesiri görüldU. Sa· 
hilde dallanıp budaklanan müp· 
hem rivayetler zail oldu. O da
kikadan itibaren artık tahliye 
lakırdılarımn arkası alındı ve 
efrada yeni bir heves geldi. 

Her ne pahaya olursa olsun 
mevzileri muhafaza etmiye karar 
verilmekle berabe her türlO 
fena ihtimallere karşı bahri
yenin de tedabir ittihaz etmesi 
lbımdı. Mondrostaki bütun ro· 
morkörler çağrıldı ve Bolayır 

~~--=============::::::.;=========~ 

Fotoğraf Tahlili Kuponu -Tabiatiniıl Ciğrenmelı: iııtlyoraa.ntı 

foto.;rafınıı.:t 5 adet kupon ile bir· 

likte gönderiniz. Fotoğra.tınıı sır"Y-' 

14bic.lir ve iade edilmeı. 

16im, meslek 
loya ean'at? 

Bulunduğu 

ııı ernleket 

Foto;r ~~ intı,J.: 

rdecek mi ? 

önündeki filoya kum anda eden 
Kapilen Grant, bütün nakliye 
gemilerini Dartmouth zırhlısının 

nezaretine terkederek Canopus, 
Doria zırhlıları ve iki muhrip ile 

acele cenuba hareket etmesi 

emri verildi. Kapiten Grant ayni 
zamanda ne kadar kayık varsa 
toplıyacak ve romorkörler vas\ta
sile hepsini Anzak körfezine 
çektirecekti. 

Anzac önündeki gemiler için de 
akşamdan hedef tayin edilmişti. 
Bunlar da ferdası gün ateş eça· 
cak ve elden geldiği kadar ka
radaki piyadeye yardım edecekti. 

25·26 nisan gecesi Anzac sa
hilindeki manzara gayet fecidi. 
Deniz ile kayalıkların ara4 

sındald dar kumsal yaralılarla 
o kadar dolmuıta ki, nakliye ge
milerinden çıkarılan erzak ve 
cephaneyi yerleştirecek yer kal
mamıştı. Doktorlar ancak ağır 

yaralılar için elden gelen milda
vah evveUyede bulunuyor, yığın 

yığın yaralılara yetişemiyorlardı. 

( .\rkası var ) 

-= 

Halkavi Konferansları 
Bugün Halkevinde mutat kon

feransların yedincisi, Berlin Da
rü' f .inunu tarib şubesi talebesin
den Halil Şaban Bey tarafından 
verilecektir. Mevzu: ( Almanyada 
yüksek tahsil) dir. Konferans 
tam saat (18} dedir. 

Zayi - !)30 ~ 931 ('at:ılca birinci 
ilkmoktep şl'lrndetn:ımoıni kaybottim 
yenisini alacağım eskisinin hiikmü 
) oktur, 

Çatalca Kalelçl mahallesi 
K~ııın oğlu Zeynel 

Beyoğtunda U!ıOımlar 

Beyoğlu cihetinde Cihangir, 
Kurtuluş ve Kasımpaşada açılda 

akan lağımlar için muntazam bir 
mecra yapılacaktır. 

Kandan DUğme 
Bir Alman şirketi Belediyeye 

müracaat ederek Mezbehad.a bo
şu boşuna denize dökülen kanla· 
rın kendisine verilmesini istemiş
tir. Şirket miiınessili, bu suretle 
hem l lalicin taaffün etn iyeceği
ni hem de kendisinin bu kaubr· , 
dan düğmeler imal edeceğini 
söylemiştir. Yapıl::ın düğme nü
muneicri Belediyeye verilmiştir. 

Belediye teklifi tetkik etmektedir. 
Vata Ort"1mektebl 

Vefa ortamektebi bu sene 
nıuhtelit mektep haline konmuş
tur. Mektebe kız talebe de devam 
edecek lir. 

lıkmekteptor 
İlk mektepler teşrinevvel ba

şında açılacaktır. Mektep!ere ta· 
lehe kayit ve kabulüne başlan· 
mıştır. 

Fındık Flatl DUşDyor 
56 kuruşa satılan fındıklar 

son günlerde 43 kuruşa düş· 

milştür. 
Sigorta 

Tahmil ve tahliye cemiyeti, 
azası için bir kaza sigortası yap• 
mıya t~şebbUs etmi:ştir. 

Kızkulesl Bekçisinin itirazı 

Kız kulesi bekçisi kendisin· 
den yol vergisi alınmasına itiraz 
etmektedil'. 

Dr. Sabri Osman ~irkel'i 

Şahiııpa~a otı>li kıH~ısıııda - Dervi~ler 

sok. :Xo. :?. iiğ'! Pılen ak ~~nrıa kadar 
bilumuırı hari<"i ve kadın h:t':!1a.hkları. 

Dr. M. Nahabetyan Emrazı 
dahiliye 

ziihre' İ\'o ve kı4clııı haı:;talık!arı toı1a

vilıaıw~i ll<>yo,ı.(ıı. :-\:ikız Ağaç Xo 5. 
l\·ıl•ııl ":lali !1-1~ 'ı· 11-21 

I Bevliye mütehas
Dr, Mehmet Al sısı, Sirkecideki 

ınııayoıwlı;ınesiııi J m ıoııi1 haııına 

(snk:ık T\nral,a1ı rıaklı•t ıııi~tir. 

Bevliye 
Dr. Reşat Kadri ınlitehaasısı 

~irhl'i, 'lruıı.ıvay ılııraj1;ı, No. 8. IIcr 

U U Cilt v" Zührevi 
Dr. Sabih R ,t haıtnlıklar 

TP<l:l\ i Salorııı. Bah<;ı•kapı, Dr. ,\rtıır· 

yaıı Haıı, :No :~ - '1.. cıııııaılaıı ııı:ıaıla. 

h ·r ;riiıı !ı 1 !-.! c ',;ıdar 

. • Frt"ııgi, lielsoğuk-
Dr. Hayrı Umcr lugu ve Cilt 

h:ıAalıkları ıniılclıas:>ısı. Beyoğlu, ls· 
tikliı.I t.lılile:-ıi Ko. ı:l:3. Oglodon sonra 
lı ·r µ:iıı Tl'l Bcyogl u :';) G. 

Röntken ve Dr. Kenan Hasan Radium 

uıütcha:-;,,ı:ıı. Anııpatlaıı avdutlo yeni 
g-eti rılig-i :ı I dl eri o has tal:ırın ı y(•n i nak

lc' tid <Hory:ı. siııPması fevkindeki rnu

a ,-euclı:w PSİ n de hor ~tin kalml etler. 
ırd~t:ılara lıfiyiik siihııltıt g-iı:-:ternıckteıli r. 

Or. Orfanldis Paris Sen Lui 
hastanesi 

sahtk a.ıistanlarıııdan. Boyoğlıı lstikl!l 
ca<ldefli ~o. :?51. Tol. Boyo~lu 37:H. 

---··--·-- -

DiŞ TABiBLERi 
Cemal Ziya Köprübaşı, Eminönll 

Han 2 el kat No. 4 

Ilastal:ırını lıer gün !) 1/"2 - Hl a katlar 
kabul \o t:ıdavi ouor. 

Nurhayat Hanım Beyoğlu, 
Tevtonya 

kıır9ıiurıcla ::So • .ın. Cıııııaclan ma:~da 

her gün 10 -1(} ~~ kadar hnstalarmı 

kabul Ye tedavi eder. 

( Baş tarafı l lncl ıayfada ) 

esasınl teşkil ediyordu. 
Kongre azaları Uzilm fiyatle· 

rinin beklenilmiyen bir dereceye 
sukutunun sebeplerini araştırdı. 
Bir kısım azaya göre fiat diiş· 
kUnlüğll müstahsilin birdenbire 
piyasaya fazla mal arzetmesioden 
meydana gelmiştir. Diğer bir 
kııım azaya göre; neşredilen lca
rarname ile başlıyan vesika tica
reti bu sukuta sebebiyet ver
miştir. 

Bu nokta; üzerinde bir hayli 
tev kkuf edilecek kadar mühim-

Muaillmlerln dUnkU lçtlmaından bir intiba dir. Avrupaya ihracat yapan 
başhca iizlim tllccorları Avru~a-Şehrimizdeki ecnebi ve ekal• heyet seçmişlerdir. daki müşterilerine sermaye fıa· 

liyet mekteplerinde ttirkçe, tarih, Heyet, Vekfl beyi ziyaret ede- tinden daha düşkün fiyatle mal 
coğrafya ve yurt bilgisi dersleri cek ve muallimlerin temennile- arzediyorlar. Bu suretle evvela 
okutan muallimler dün Halk- rinl bildirecektir. Fakat bu Avrupa piyasasını altüst ediyor· 
evinde bir toplanb yapmlşlardır. hususta fikrini söyliyen Maa• lar. Saniyen Avrupa piyasasında 

Muhlls lbrahlm Bayaz~.;:·~~rıı' 
ııwlıalli l\o. :ı~. HergHn saat ı:t-:?; 
kadar. GecelPri ele a..-ıktır. J _____ __,,, 

c Ahmet Vehbi Babı.ili Ankar• n 
Meıerret otv 

kar4ıııın<la. Cumadan maada. her ( 
aaat ıu elan ak,ama kadar hastal,,.. 
kalıııl Pllr.r' 

KiMYAGERLER 
Dr. HUsamettln idrar, k•0 

kaz ur atı 

mOYacldı gıdaiyo, ticaret vo sanayi 1' 
lilütı y:ıpılır Bıdıc;ekapı Tramvay 
ılı• i. luı•t l P\" llaıı . 

lstanbııl i.Jİ1 
Dr. Cevat Tah5ln yolu Tel 1 

Jtlrnr, k:ı.ıı, kazurat n•saireııin tııh 
lı·riıd yapar 

ŞAYANI TAVSiYE 

MÜESSESELER 

KUNDURACILAR 
Kundura Mağazaları T. Korıd 

d k Is Beyoi.:U JstiklAl Cad. Tokatlı! 
il S kar11ı•ında No, 233. 

Kadın çocuk ve erkek için hazır 

ısınarlaınıı. en zarif, en metin ve 
ucuz kunduralar mevcuttur. 

KÜÇÜK iLAN 
ŞARTLARI 

t - (Küç iik ilılıılar) haftada. iki df 
no9redilir. 

2 - Dir il[ın heı satırdan ibt~retl~ 
Kalın ) azı iki satır sayılır. 

1 1. dir 3 - Her satır en a,agı ·1 lC ııııc 

' 4 - lldnlar111 beş ı;:ıtmlan fil\ 
lıer ımtırınılan ayrıca a~ağıdl' 
fiatler alınır: 

KuruJ 

300 
800 

Beher satır fazlua 

60 
160 
300 
560 

ki bu suretle hareket eden tücC 
lar başlıca ihracat yapan d 
veya beş firmadır. Bun<lan 111 

adası Avrupa satışlarından aJdı 
ko~isyondan istifade etmektecl 

Oldukça uzun süren mUna 
şalardan sonra Manisa bağcıl 
namma bir heyetin hükumet P 

dine giderek vaziyeti izah e'j 
mesi, iktisat Vekili CelAl Beyle 
mas ederek ciddi kararlar ittib 
için istirhamda bulunması kal' 
laştı rıldı. 

Seçilen heyet Ankaraya ha 
ket etti. Bu heyet hükumet 
şunları istirham edecektir: 

1 - Müskirat idaresinin pi 
sadan mal almasi. 

2 - Milli bankaların Uı 
satın alarak depo etmesi. 

3 - Bağcılığa müteallik t 
kilatın inkişafmm temini. 

içtimada bu muallimlerin hiçbir rif Vekili Esat Bey, elde Adeta damping yapmış oluyorlar. 

kaide ve esasa bağlanmıyan vazi· bir tal!matname mevcut ol- Tüccarın istinat ettiği kuvvet, mıza tesir yapan primin 
yetlerine bir istikrar verilmesi duğunu, vaziyetleri bu talimatna- etindeki ihracat vesikasıdır. Tüc- itlbarHe tesbiti. 

4 - Dahili ve haric1 piy.!I 
mik 

mevzuu bahsolmuş, bu mesele ile meye uygun olmıyan ecnebi ve car bu vesikayı ylizde 20· 30· 40 Bugün muhakkak olan ci 
beraber digw er bazı temennileri• ekalliyet mektepleri mualJimlerf f azlasile satarak hem ziyanını bağcının zarar ve fakat bağcı 1-"otoğrafın kliıesl 30 kuru1!11A.: h kk d li 'b• k h d A "k a ta bu zararına mukabil ihrac n ·,0 de Maarı'f Vekili Esat Beye a ın a ta matname mucı ınce apıyor; em e v sı mı y s Plll ıı rıı kabilinde gönderilebilir. • 'd" Adı 

---~------------------------......._ ......... ...._~_._~----1----1 ı,. k-.. ~ h~n. ıaJWlanlla.ll..,_~-~--=~·İ.ll.ol'...S.ıın .kavd ............. ""-L ........ , _ _,c...,·....,ı,........-.,.·..s.o ....... -=e""'tt;::.;;:ı.·..-ı .... ı.._r.:....-__ _. 



Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

r ıruh:mlrf ! 
Arnold Oalopen 
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Kontes ile Aşıkı Bana Yüzde On Komisyon Vermeyi Düşünüyorlardı, 
Yüzde Elli istediğim Zaman Gözleri Fal taşı Gibi Açıldı 

- Ya saklı bulunduğun yerde 
aksıraaydın ? diye aordu. 

- Mahvolurdum, muhakkak 1 
- Liın mlizesindeki hldise· 

denberi zannederim hiçbir za• 
man bu derece tehlikeli bir 
waıiyete dilşmemişsindir 1 

- Luvr müzesinde bir tabu· 
tun ıçıne girmiştim, halbuki 
Kontun evinde orta asırdan kal
ma bir muharibin zırhına bn
ründüm. 

- Fakat acaba Kont vasi· 
7etnamenin kaybolduğunu gördüğil 

zaman ne diyecektir? Ya senden 
f(iphelenirse .• 

Zannetmem f Herhalde 
dllşüncesi beni istihdaf edecek 
değildir. Muhakkak başkalarım 

arıyacaktır. 
- Meseli kimi ? 
- Marki Sen Tropez denilen 

bir adam vardır, Kontesin aşıkı· 
dır. Onu düşünecektir ! 

- Demek Kontesin bir fişıkı 
var? 

- E bettel Aşıkı olrnıyan kn
dm mevcut mudur? 

- Oh Bobi! 
- Yok canım kızma, seni 

istisna ediyorum ! 
Yemekten kalkmıştım. 
- Şimdi muvakkaten iş nıea 

aelelerini bir kenara bırakalım, 
uykusuzluktan ölüyorum! 

Maamafih yatağa girmeden 
evvel istintak hakiminin mektu· 
buna bir göz atmak istedim. Bu 
acele davetin sebebi acaba 
ae idi? Geçen mU1ikatım zda 
Rikokovski meselesine ait bütün 
düşüncelerimizi teati etmemjş 
miydik, birdenbire ( Versay) ha· 
pishanesinden bu derece maha
retle kaçmıı olan adamm yakayı 
ele vermiş olması ihtimalini 
düşündüm! 

Bu takdirde benim ıçın vaıi· 

yet fenalaşacak, zira muhakkak 
Rikokovski ile karşılaştırılacak· 
tım ve neticede de Con Reed 
değil, fakat Edgar Pip olduğum 
anlaşılacaktı ve bu da benim için 
bir felaket olacakb. 

Şu hilde. Ş11 hile, yine ayni 
noktaya varıp dayanıyordum. 
Yani Kontes meselesini bir an 
evvel bitirip ortadan kaybolmak
b~ım lazımdı. 

* Öğleden iki saat sonra Kon· 
tesi ziyarete gittim ve kendisini 
çok sinirli buldum. Marki Sen 
Troper: ele orada idi. Onu bana 
müteveffa zevcinin iyi bir arka· 
da~ olarak takdim ettikten 
sonra: 

- Müsyü Reed, sizi buraya 
davet edişimin sebebi bana M. 
Sen Tropezin telkin ettiği bir 
fikri söylemektir. Vakıa hu fikir 
tehlikelidir, fakat muvaffakıyetle 
tatbik edilmesi ihtimnH vardır. 
Söyleyim: 

İhtiyar Kont 11Bagü petrolları,, 
şiı·ketinin iflası meselesinde mü· 
bim bir rol oynamış. Şüpheli bir 
vaziyette kalmış, fakat kuvvetli 
bir arkaya malik olduğu ıçın 
mahkemeye düşmekten kurtul
muştur. 

Fakat el'an korku ıçindedir. 
Şayet kendisini gördüğünüz zam D 

bize çaldığı vasiyetnameyi iade 
etmediği taktirde meselenin tek· 
l'U kurcalanacağım, hatta gazete 

ıiltunlarma akıetürileceğini aöy· 
liyecek olursanız anlatmaya ya· 
naıması ihtimali kuvvetle mev· 
cuttar. 

Bu ctimleleri ıllkünetle dinle-
dikten sonra: 

- Tavsiye filhakika fena de
ğildir, dedim. Fakat evvel
emirde henüz üzerinde konuşma· 
dığımız bir meseleyi halledelim! 

Eğer size vasiyetnameyi iade 
ettirirsem, yani dört milyonunuzu 
tahsile muvaffak olursam, bana 
ne komisyon vereceksiniz 1 

Kontes ile Sen Tropez yek-

diğerine bakışıyorlardı. Kontes: 
- Siz söyleyiniz, dedi, fakat 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

Hnstnllkları mtıtehassısı 
Murııdiyc cııddesi No. 35 

letanbul DördUncU lc .. a Me
murluAundan: P rtoy21İ)•nl va\fının 

Herin, l'atıııa Fahire, Uacor, ...,aba.l\at 
llaııımlnrla 1 mail rcrit Bey zim•t e· 
tindeki al:ıcağrndan vofacn nıcf,tuğ 

lıuluıı:rn )lahıuutpa~ad:ı. 11ocak:l.bım· 

gU:mi nıalıallc indo llot:ı.lıanı ctıdde 
, c okagmda. atik H cedit 8 l o. Iı 
ıuukaudcma huııo el.) O\ ııı derun unda 
ca•i H.1. kalı lll"'lf ınasurn mai lezizi 
Iı:n i :ırsaııın dlirtto üç his.:ıesi :m giin 
mhddctlo i k müıayerfoyc vn7.olunarak 
(:moı) lira la talibi uhdosindo olup bu 
korre yüı.dc be~ zam ile \'6 15 gtın 
ınildılı ti ilıalci kııt"i} o ın(ü.aycdcsi ııe 

v:ız.olunıuulitıır. 

II ud utlu: a~ tarafı ~crif Abdullah 
p:ı~.L \ ae ('::;İııo ait arsa, sol lara.fı 

Acıınu hıl, <:okağı vo !in tnrnfı K:ıs1ın· 
og'lu sol" h ilo m:ıhrlu ttur. 

Dc.runu da harap l>ir bamaın ve 
b"r mutfak 10 köruürliik 10 su lıazno· 
silo l.ıir ayva. :ı{;<nt ı Ye iki incir ağ'aci 
vardır. 

lcsa ha ı talı minen ~500 arşııı<lır. 

Dört hi~:;ı} itibarilo tıç hissesinin kıy· 
meti muhırn11nincsi ( 11250 ) liradır. 
'fal p olanların 926 8447 dosya nunı:ı
rasilo ııı llraea ıtl rı. Fazla ıualumat 
isti} onler menıuriyctimiz.ce ita C(lile· 
lcccğiııuon bizzat veya Lih ck!llc 
UI !) !):I:! farİlıiıHfo sa.at 1 l l-00 1G ya 
ta.dar lkı~ mtti mu haınıni nesinin yil'lde 
oııu ııisbctinde ııey akçesini mUst:ı.h
silicıı ııılir:ıeaat oylcıncleri ilan olunur. 

Çanakkaleyi ziyaret 
ŞclıitJklerl imar Cc;oılyeUndcn: 

Şehitlerimizin batıralarmı ta
ziz maksadile cemiyetimiı: tara• 
fmdan mürettep Çanakkale &ey· 
yahatine tahsis edilmiş olan 
Gülcemal 'vapuru 15- Eylül Pcr· 
şembe akşamı saat on dokuzda 
Gaıata rıhtımından hareket ve 
cumartesi sabahı avd\lt edecek· 
tir. Bu seyyahnt ve merasime 
iştirak edecek zevatın vakti mu· 
ayyenindc vapurda hazır bulun· 
maları rica olunur. 

ÇOK Y AŞIY AN ÇOK BiLMEZ 
ÇOK GEZEN ÇOK BiLiR 

Türkiye Turing ve Otomobil ku
lübünün AN D R O S lüks vapur ile 
lzm'ı., G rit, Atina &eyahati 

4 ili l l teşrinievvel. 

Fiatlc.r fevkalade ehvendir. 
Türkiye Turing ve Otomobil 

kulübüne müracaat. 
Babt'yar Han Galata. 

O. Anagnostopulo n K. Si•klcft 
vapur accntaıına, Galata, Loyd Han, 

ifıkı hemen atılarak: 
-Zannedersem yüzde on kA· 

fidir, diyerek Kontesin fazla ileri 
gitmesine mani oldu. 

Ben gülümsedim: 
- Yüzde on alelAde bir ilan 

acentasına verilen koınisyondur, 
dedim, kendi hesabıma ben bu 
kadar az bir şey için zahmete 
girmemi 

- Fakat düşününüz bir defa, 
dört milyon üzerinden yüzde 
on mühim bir servet teşkil 
eder .. 

- Belki sizin içi.ı öyledir. 
Falcat benin için değili 

- Çok tamahkArsınız. 
( Arkas1 nr) 

Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * Size Tabiatinizi Söyliyeiim 

22 Recep Ef.: Lakayt gibi görü
nür~e de men
faatlerine U)· 

gun gelen me· 
sailde dikkatli 
ve miiteces~is
tir. Gürültücü 
ve kavgacı de
ğildir. Uysal
lığa temayül 
edt•r. Muhata· 
hı üzerinde 

\elıleten te~ir yapamaz. Parayı h
raf etmez, kanaatl~arlığa tema) ül 
eder. 

• 
20 Şevket Ef.: Acul, girgin '" 
soku 1 gandır. 
Menfaat lcriııe 
karşı hırs gö.a
tcrir, kolaylık· 
la feragat ede
mez, rahatına 

fazla düşkün 
değildir, ihmal 

eder. İşinde 
becerikli ve 
mücadelecidir. 
Pek dikbaşlı değildir. Hüsnü mu· 
ameleye kar~ı yumşar. 

• 
t5Ankarada Samı B.: Sert ta

lıiatlidir. Ba
zan serkeş, inat 

t ve iddiacı

aır. İşlerine 
hile ''e riya 
karıştırmaz. Ol
duğu gilıi gfi· 
rünür ve tok 

sözlü olur. 
l\le~ akkate ta
hammül gös

terır, rahatını pek aramaz. 

• 
2t AH Saim Ef.: ( Fotoğrafının 
dercini istemiyor. ) Se~siz, sakin 
ve utangaçtır. Kalabalık yerlere 
sokulmaz, iddjacı ve miinakaşacı 
değildir. Mcs'uliyettcıı, tenkitten 

ve kusurlarınııı şuyuundan endişe 
eder, cesareti medeniye::;i za) ıftır. 
Daima başkalarının açtığı bir yol
dan yüriir. Şahsi teşebbüsleri is
tiınal etmez. 

Fotofra/ Tahlil Kupo11unıı 

diğer aayf alarımııda bulacakaaaıı. 

~ EMLAK ve EY f AM BANKASI il.ANA! 1 

Kiralık Çiftlikler 
KUçülfçelcmece civarında Tahtakale ve Turan da dahil olmak 

üzere Alihey çiftliği müzayedeye konulmuştur. 
J - Müzayede kapalı zarf usuJiledir. 

2 - İcar müddeti üç senedir. 

3 - Müzayedeye iştirak için Bankamızdan şartname almak ve 
tek1if mektubuna lef etmek lAzımdır. 

4 - ihale 20 - 9 • 932 perşembe günü saat ori altıda yapı)acal<tır. 
5 - Çiftliğin eski senelik kirası beş bin liradır. 

Fazla tafsilat için Şubemize müracaat ve teklif mektuplaruıın o 
glln saat on albya kadar tevdi olunması, 

)#.. 

Taksitle Satılık 
Şişlide mutena arsalar ve Büyükadada hane ve arsa 

Esas Mevki ve nevi Teminat 
437 • 450 Şişli - Büyükdere caddesinde 401 numarala 250 

ila 350 m. m. arsalar Muhtelif 
415 Büyükadada Karanfil mahallesi Timanya sokak 

21 No. lı hane 40 
432 Büyükadada Karanfil mahallesi Fıshklı sokak 

4 numaralı 1517 m. m. arsa 30 
436 Büyükadada Karanfil mahallesi Timyana sokak 

23 numaralı hane 65 
Balada yazıla emlAk bHmilzayede 8 taksitle satılacağından tali~ 

lerin ihaleye müsadif 26 - 9 • 932 pazartesi gilnü saat on altıda 
şubemize müracaatları. 

Kıymeti muhammenesi 

K. Lira 
1678 

300 

!'O Ortaköyde Portakal sokağında 41-51 No. 8 oda iki 
sofa bir mathah ve saireyi mü ternil mllfrez maa 
bahçe bir bap hane. 

00 120 zira terbiinde bulunan Şehzadebaşmda Mubtesip 
Karagöz mahallesinde yeni sokakta 12 No. arsa. 

BalAdaki emlaki malılüle yirmi gün müddetle müzayedeye kon· 
muştur. halesi Eylulün 26 ıncı pazartesi günü saat on beştedir. 
Taliplerin pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf Müdüriyetinde 
Mahlulat kalemine müracaatları. -------

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısnıı 

Sanayi kurları 
Pazardan başka hergün öğleye kadar kayıt muameleıl yapılar. 

17 eylulde derslere başlanacaktır. 

Eskişehir Vilayetinde n· 
Eskişehir - Tayyare karargahı· Çifteler iltisak yolunu Ü ı 142-

0 + 600 ancı kilometreleri arasmda yapılacak parke inşaatı 
• 9986.86 • lira bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile 1.9.932 tari
hinden 20.9.932 sah günil saat on beş buçuğa kadar mllnakasaya 
vazedilmiştir • 

Talip olanların bedeli keşfin °o 7,5 uğu nisbetinde teminat akçesi 
vermeleri ve inşaatın devamı müddetince bir mühendis veya fen 
memuru istihdam edeceklerine dair noterlikten musaddak mühendis 

veya fen memuru taahhütnamesini teklifnameye leffeylemeleri lazım
dır. Evraki keşfiye, şartname ve sair evrakı üç lira mukabilinde 
M. H. Müdiriyetinde alınabilir. Fazla izahat almak istiyenlerin 
Nafıa Başmühendisliğine mUracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

VEREM 
GögUslcri zayıf olanlardaki ökslirUklere büyük 

ehemmiyet vermelidir. KATRAN HAKKI EKIU~M 

tehlikenhı önüne gcı:er. 30 senelik tecrubo. 

Feyziati Lisesi Müdürlüğünden: 
17 Eylül Cumartesi günQ umum •ınıflarda derslere başlanacaktır. ilk kı· 

sım ve Lise tfllebesinln mezkur günde mektepte bulunmaları• 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası 

OUMLU PINAR 
15 Eylül vapuru Perşembe günü 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh· 

tımından hareketle (Zonguldak, 

İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize ve Hope) ye 

azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet Hanı altında acen· 

tahğına mftracaat. Tel. 22134 

1 

Türk Kadınları 

BiÇKi VE DİKiŞ 
MEKTEBİ 

3·6 ny, 1-:? sonccle terzi 'o 
makastar y tiştir'r. Maarift n mı· 
sa.ddak diploın verir. Kayıt a ıktır. 

1 tanlıul Vrzıcı<'lcır C'aı'ldc l •1
• ııu 

BEŞİKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
Talebe kaydına batl:ını ıır. 

Biçki, <likiş, 11,\kış, şapka, sun 'i ç ı ek, 
kuınaış bo~ !arı ile resim 'e toz
yinat, Birol;'Tafi öğretilir. T:ı. dikli 

ıahadotnı\lnO 'erilir. 
Sergi 15 Eylülde açılrn ı~tır. 

Akaretler No. 64 
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Kansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, Damar, 
Verem hastalıklarına, yürümiyen, diş çıkara

mıyan çocukJara, S?"enç ve ihtiyarlara HASAN KUVVET ŞURUBU 
/fr HAKiKi ~\ 
~ o o o: 
}~_!)_!YMjJ 

MUHTEREM VATANDAŞLARIMIZIN 
NAZARI OiKKATiNE 

1 

-Görülmemiş-
Parlak bir muvaffakıyet 

Ademi iktidara, belgevşel<li· 
ğine ve zafiyeti umumiyeye 

HAKİKi PADİUM hraş bıçak1arımızın küçük ve büyük kutularını sarmak için şimdiye kadar İnce 
beze müşabih kağıt1ar ve altın yaldızlı etiketler kullanmakta idik. Her hususta asrın ter~kkiyahndan 
geri kalmamak maksadi!e işbu eski tertip bendiyelerimizi Eylülün on yedisinden itibaren kaldınp 
yerine ince transparan kağıtları kullanmıya baş!ıyacağız. Çünkü bu kağıtlarla sarılı kutuların renkleri 

kartı kat't te1lr röıteren 

GLANDOKRATiN 
Meıhur prof. Brown Sequrat ve 
Steinach'm keıfidir. Kadın ve er
kek farkı yoktur. Her kutu deru
nunda tilrkçe olarak tarife.i mev· ve yazıları gayet açık ve parlak surette görülmektedir. Muhterem ahalimizin bugüne kadar işbu . " . cuttur • 

HAKiKi RADIUM tıraş bıçaklarımıza göst~rdiği rağbeti bundan böyle dahi diriğ etmiyeceklerine Umum deposu lıt. Bahçekapı'da 
ZAMb.N ecza deposudur. Her ec
zane ve ecza depolarında bulu• 
nur. Kutusu 200 kuruflur. Doktor 
beylere tesirini tecrÜDe için mak
buz mukabilinde bir kulu gönderilir. 

kani olduğumuzu arz i~e işbu tebeddülah muhtereın halkımıza haber vernıeği bir vecibe biliriz. 

·- RADIUM TiCARETHANESİ i::;~:ı~ t~~!!:'.ı!~tuı re 
= =o=o=o==-----

1 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. ı 

MAZON MEYVA Tuzu Mide 'e Earsak!arı agrı vernıorlon temizler. 

\ 

BASURU kiı!tlindon keser. 

ta:um lfıW ve ıevkln iı,:itebilir hir gazoz snyn verir. J 

••MAZON TUZU,. ndanmomnıırı bı.lınıyanlııra Bahr;c· 

kapıda t, Bankn.sı arkası ııda MAZON BOTTON 

ecza depo!'undan beılcU iade eılilir. MAZON ismine 

dikkat ~diniz. Büyilk ti~esi 100 kıınıt. 

Dr. HORHORUNI 
Ziilırt•\ i \·e Bovl! hastalıklar tedavi-

hanesf B •yoğlu Mulonruj yanında 
Za.mhak .:wka.k No. 41. 

• Umum Kırtasiyecilere 4 

ve mektep kooperatiflerine 
TÜRK MAARiF CEMiYETİNiN 

MOREKEKP, ZAMK VE KOLALARI 
PERÇİN Mürekkep fabriklsı accntahğında satılmaktadır. 
İstanbul: Yeni Postahane arkasında DİLSJZZADE 

) Telefon: 24118 ~I 

ECNEBİ MEKTEPLERİNDEN NAKLEN MEKTEBİ
MİZE KA YİT İÇİN MÜRACAAT EDEN TALEBE

LERİN NAZARI DİKKATİNE 
Ecnebi mektaplerlnden TUrk Llsalarlne nakledecek tatebenJn astr emrflara ve bakalorya 

lmt1hanlarma yetı,urnmesl için mekteblmlzde ihzari smıfl~r açılmasma Maarif Veklletl celile. 
•ince müsaade edllmlftlr. AUikadar talebenln ve tafsllAt almak lstlyenlerln mektebe mUracaat-
1arı tavsiye olunur. 

Arnavutköy Feyziati Lisesi Müdürlüğü 

GÜNLER KISALIYOR! 
Eski tenvirallnızı ıslah etmek 

için fazla beklemeyiniz. 

MANTİKI TENViRAT 
ekseriya elektrik faturasını çoğaltmadan ikametgahın 

konforu zıiyadeaile arttırır. 

SAT i E 
Apartıman, büro, mağaza mel<tep, ve sınai 

mantıki tenvirat1nı veresiye yapar. 
İzahat ve keşifler bedavadır. 

ı 

m ılfahrein 

------İZZET ATÖLYESi ------

1 Ankara: Dahiliye Vekaleti karşısında -, 
Her nevi yazı maklnelerl nr . .ınıufon 'o dh·afraın tamiratı. 
Telofonl:ı. uıiirnca::ı.t: Ankara llanat Acentesi 'l'ulefon :nu:i 

!..-------------"'-ıa-tb_aa_ın_akineled miitehau 111: lZZET 1 
----·~---------

Zafiyeti umumiye, işlihasızlık ve kuvvehiı:lik lı.ılatı.ıd.ı 

faied ve teıiri görillen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız .• Her eczanede 

A k d kirahk n ara a apartmanla 
Y enişehirde Gazi bulvarında 

Vardar apartmanında iki daire 
kiralıktır. Fiatler mutedildir. 
TaJiplerin (2) numaralı daireye 
müracaatları. 

KURTULUŞ 
l'oııııi Biçki , .e Diki' dersh:Lnesi. ~la.

arif Yek!1.ll'linılon ınu,.;:~<ltlak MUder
rla:Madam Papazyan. Unft:uıııı dört 
gllııi.1 üğ'leden tioııra :l s:nt Fransız mrn
lilo fcnııi bi~kl dersi lıil'~mel tedris 
edilir. 3 ay zarrınaa olıliyctini lsp:.ı.ta 

ınuY:ıffak olur Y<' ~faarif :llildriyetiııdon 
ıuut1:ı.ıld:ık cliploırıa itasilo lkm:ı.li tah
sil ottirilir. 

Adrea: Karaköy Tepeüıtil, tramvay cad
de.inde 116 No. Ju Papazyıın Apartıman ı. 

Cumadan maada hergün müracat ka
bul edilir. 

Nektar K. Zarukyan 

Beyoğlu: Altınbnkkııl, fcadiye caddes 
Çayır soka!< No. 61 Tdefon: 20735 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zilhrevt bastahklaJ' teda-

vibaneal Karak3ı Börek~{ fırını 
aıraaında 34 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekre111 

Ncıriyat Müdücü: HalU LıltH 

Bu, sizi son derece 

MEKTEPLER AÇILIYOR 
LeyU kız ve erkek talebeye mahsus iç çamaşırlarla bilcllmle 

levazımatın en metin ve mtlntehap çeşitlerini ihzar eylediğimiz 
gibi bütün mektep ve kolejlerin Uniforma elbiseleri için hususl 
bir daire tesis eylediğimizi muhterem halkm enzarı ıtblalanna 
arzeyleriz. 

Üniformalar için hususi fiatlar 

BAKER MAGAZALARI 
Beyoğlu, istiklal caddesi 4 

lstanbul Belediyesi İlanları * 
Aksarayda Langa bostanları sokağında 55, 57, 59 No.lı haneler 

enkazı: Teminatı 11, 5 L. 
Cibalide Sivrikoz mahallesinde şişeci Mehmet Efendi mektebi 

enkazı: T eminah 6 L 
Yukarda yazılı mahallerin enkazı sablmak üzere açık mfizayede

ye konulmuıtur. Talip olanlar tafsilAt almak için Levazım MndUr
lüğüne müzayedeye girmek için de hizalarında yazılı teminat mak· 
buz veya mektubile 19 - 9 - 932 pazartesi günll saat on beıe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

lf. 
İstanbul Yirmi yedinci mektebin tamiri : Teminat 38 lira 
Üsküdar dördi.lncU ,, ,, : ,, 28 ,, 
Mahmut bey dispanser binast tamiri ,, 57 ,. 
Yukarda yazılı mahallerin tamiri münakasaya konulmuıtur. TaUp 

olanlar şartname almak ve keşif evrakını görmek Uzere Levazım 
Müdürlüğüne münakasaya girmek için de teminat makbuz veya 
mektubu ile 29- 9- 932 perşembe gilnll saat on beşe kadar Dai
mi encümene müracaat etmelidirler. 

~ 
Keşif bedeli 7732 lira 54 kuruş olan Beyoğlu Çukur Cuma 

mahallesi Faik paşa caddesi parke kaldırım inşası kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif 
evrakınl görmek üzere hergün Levazım MildilrlüğUne mtiracaat 
etmeli münakasaya girmek için de 580 lirahk teminat makbuz veya 
mektubile teklif mektuplarını 19 - 9 • 932 Pazartesi günU saat on 
beşe kadar Encümene vermelidirler. 

Kraliçe Keriman Halis Hanım 
bu müsamerede halka takdim edilecektir. 

lstiyenler ehven bir tabldottan istifade edilebilirler. 

Fevkalade numaralar gösterilecektir. 
Biletler Taksim (Tel. B. 1296 ve Tepebatı (Tel. B. 1823) 

bahçeleri gişelerinde satılmaktadır. 
Şirketi Hayriye ve Seyrisefainin son vapurları saat birde 

Tramvay ikidedir. 


